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1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά στη δηµόσια προσφορά ονοµαστικών οµολογιών µη 
διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές της εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία» ή «ο Εκδότης» ή «η Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ») µε την 
έκδοση της Β’ σειράς µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων 
µετόχων, σύµφωνα µε τα άρθρα 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και 8 του Ν. 3156/2003. 
 
Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Συνεπώς κάθε επενδυτής θα 
πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ως 
σύνολο. 
 
Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες, που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ασκείται 
ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης 
µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ∆ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα 
πρόσωπα εκείνα που υπέβαλλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανόµενης οποιασδήποτε µετάφρασής 
του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη 
µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια, όταν 
διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί 
από το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του 
επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, της 
∆ιοίκησης, της µετοχικής σύνθεσης, των τάσεων, των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών της Εταιρείας και 
των ενοποιούµενων θυγατρικών αυτής εταιρειών ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. και Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής ο Όµιλος) των επενδυτικών κινδύνων, καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας 
Έκδοσης της Β’ σειράς του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου (στο εξής «∆άνειο» ή «ΜΟ∆») και τους 
λόγους έκδοσης του ΜΟ∆. 

1.1 Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 

1.1.1 Σύντοµο Ιστορικό / Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 25 Μαΐου 1987 (ΦΕΚ 1924/03.07.1987) µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και µε το διακριτικό τίτλο «ΣΠΥΡΟΣ 
ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.». Κατόπιν η επωνυµία της Εταιρείας, έγινε «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος µετετράπη σε «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ 
Α.Ε.» (ΦΕΚ 4449/25.7.1994). Με την από 10.03.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η 
επωνυµία της Εταιρείας είναι «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.-DELONGHI». 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 02.03.2007 αποφάσισε την αλλαγή της 
επωνυµίας σε «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» και του διακριτικού τίτλου σε «VELL GROUP A.E.». 
Εν συνεχεία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετοχών της Εταιρείας της 15.11.2010 αποφάσισε την εκ νέου 
αλλαγή της επωνυµίας σε "Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και µε δ.τ. "Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
A.E.Ε. " 
 
Η Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) ασχολείται µε την αντιπροσώπευση ξένων οίκων, τις εισαγωγές και τη 
χονδρική κυρίως πώληση ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, αλλά και άλλων σκευών καθώς επίσης και 
µε την εµπορία βιοµηχανικών και οικιακών ραπτοµηχανών και άλλων οικιακών συσκευών SINGER.  
 
Η Εταιρεία από το 1996 έχει εισαγάγει τις µετοχές της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  
 
Στις 08.03.2007 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρίας ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ 
Α.Ε.Β.Ε. 
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Την 29.01.2009 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρίας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.  
(αντιπρόσωπος και αποκλειστικός διανοµέας των προϊόντων των εταιρειών «ARIETE SPA» και «Princess 
Holding B.V.» καθώς και διανοµέας της σειράς προϊόντων της εταιρείας «HELEN OF TROY). 
 
Την 15.02.2010 έπαυσε η αποκλειστική διανοµή των προϊόντων De' Longhi από την Εταιρεία. 
 
Την 14.10.2010 η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά του 100% της ανώνυµης εταιρείας "Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε.". Η εν λόγω εταιρεία ασχολείται µε το εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και ειδικότερα των 
ιαπωνικών φορητών συστηµάτων θέρµανσης KEROSUN, των ιαπωνικών κλιµατιστικών Toyotomi, των 
οικιακών κλιµατιστικών Carrier και Toshiba, των συστηµάτων ήχου και εικόνας Kenwood – AudioVox – 
MacAudio, των µηχανών εσπρέσσο Gaggia και των συστηµάτων ήχου και εικόνας car Blaupunkt.  
 
Την ίδια ηµεροµηνία η Εταιρεία πώλησε το σύνολο των µετοχών της θυγατρικής της εταιρείας Ε. Ζητουνιάτης 
Α.Ε.Ε.Η.Σ. 

Από την 01.11.2010 οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Χαµηλής ∆ιασποράς και 
Ειδικών Χαρακτηριστικών. 

Με την υπ' αριθµ. πρωτ. Κ2-5912/30.06.2011 Απόφαση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας 
Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την Εταιρεία. 

1.1.2 Μετοχική Σύνθεση 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας:  

 
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΝ 06.05.2011 

Μέτοχοι ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

ΨΗΦΟΥ** % 

Σπυρίδων Τασόγλου του Αναστασίου 11.359.650 11.359.650 21,62% 

Γεώργιος ∆ηµητρίου του Ευαγγέλου 11.048.400 11.048.400 21,03% 

Blake Assets S.A.* 10.190.040 10.190.040 19,40% 

Λοιποί Μέτοχοι 19.938.790 19.938.790 37,95% 

ΣΥΝΟΛΟ 52.536.880 52.536.880 100,00% 
*Ελέγχεται από τον Κωνσταντίνο Βελάνη 
** Βάσει του Ν. 3556/2007 
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από Εταιρεία µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. 
 

Ο κ. Κωνσταντίνος Βελάνης ελέγχει κατά 100% τις εταιρείες BLAKE ASSETS S.A. (βλ. πίνακα ανωτέρω) και 
ASBAVEL TRADING LTD. Μέσω των δυο αυτών εταιρειών ο κ. Κωνσταντίνος Βελάνης κατέχει 10.190.040 και 
500 µετοχές (βάσει του Ν. 3556/2007) αντίστοιχα ελέγχοντας συνολικά 10.190.540 µετοχές. 

 

Ο κ. Γεώργιος ∆ηµητρίου δήλωσε ότι θα συµµετάσχει στην έκδοση της Β’ σειράς του Μετατρέψιµου 
Οµολογιακού ∆ανείου στο ποσοστό που του αναλογεί. Επιπλέον ο κ. Γ. ∆ηµητρίου θα συµµετάσχει στο 
δικαίωµα προεγγραφής αναλογικά µε βάση τον αριθµό των αδιάθετων οµολογιών, στην περίπτωση που 
υπάρχουν αδιάθετες οµολογίες, µε το ποσό των € 7,63 εκατ περίπου. 

1.1.3 ∆ιοίκηση της Εταιρείας 

 
∆ιοικητικό Συµβούλιο  
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρείας, τα ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ∆ιοικητικά 
στελέχη της είναι:  
 
α) τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου,  
β) ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής και   
γ) ο Εσωτερικός Ελεγκτής. 
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Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 06.05.2011 εκλέχθηκε νέο 
επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής µέλη: 
 

Ονοµατεπώνυµο Θέση Ιδιότητα 

Γεώργιος ∆ηµητρίου του Ευαγγέλου 
Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

(εκτελεστικό µέλος) 
Επιχειρηµατίας  

Αριστοτέλης Αιβαλιώτης του Παντελή Αντιπρόεδρος (µη εκτελεστικό µέλος),  Επιχειρηµατίας 
Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου Σύµβουλος (µη εκτελεστικό µέλος) Έµπορος  
Σοφία Σιαφάκα του Αναστασίου Σύµβουλος (µη εκτελεστικό µέλος) Οικονοµολόγος 
Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη Σύµβουλος (µη εκτελεστικό µέλος) ∆ικηγόρος  
Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου Σύµβουλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος) Επιχειρηµατίας 
Αναστάσιος Κατσίρης του Βασιλείου Σύµβουλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος). Οικονοµολόγος 

 
Η θητεία του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει µέχρι την 06.05.2016. 
 
Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσµεύει µε µόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυµίας ο ∆/νων 
Σύµβουλος κ. Γεώργιος ∆ηµητρίου του Ευαγγέλου απεριόριστα και αδιάφορα ποσού. 
 
Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και εποπτικά όργανα της Εταιρείας είναι οι εξής:  
 

• Θεόδωρος Βερβαινιώτης, Οικονοµικός ∆/ντής,  
• Μαρία Πισπιρή του Αλεξίου, Εσωτερικός Ελεγκτής. 

 
Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές 
 
Η Εταιρεία ελέγχεται από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. 
 
Οι ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 
που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. 
∆ηµήτριο Χ. Σµαϊλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα 
τηλ.: 210 8691100) και εγκρίθηκαν µε τις από 26.03.2009, 29.03.2010 και 29.03.2011 αποφάσεις του ∆.Σ. 
της Εταιρείας. 
 
Έκτακτος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής.  
 
Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ. Παναγιώτης Πάτσης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921) της ελεγκτικής εταιρείας PKF 
ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Λεωφ. Κηφισίας 124, 115 26, Αθήνα τηλ.: 210 7480600), διενήργησε τον έλεγχο των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008 και της περιόδου 01.01-30.09.2009 κατόπιν 
σχετικής εντολής του Συµβούλου Έκδοσης. 
 
Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ. Ευθύµιος Αντωνόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12801) της ελεγκτικής εταιρείας 
ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (Πατησίων 75, 104 34, Αθήνα, 210 8211754), διενήργησε τον έλεγχο της 
περιόδου 01.10-31.12.2009 και της χρήσης 2010 κατόπιν σχετικής εντολής του Συµβούλου Έκδοσης. 

1.1.4 Πληροφορίες για τις Τάσεις  

 
Οι κυριότερες τάσεις που εµφανίζονται από την 31.03.2011 και για όλη τη χρήση 2011 για την Εταιρεία και 
τον Όµιλο είναι οι ακόλουθες: 
  
1. Λόγω της οικονοµικής κρίσης παρατηρείται µείωση της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης µε αποτέλεσµα 
συµπίεση των πωλήσεων των  εταιριών λιανικής και χονδρικής. Η οικονοµική στενότητα που παρατηρείται 
καθ’ όλη την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου της χρήσης 2011 µέχρι και σήµερα λόγω της τρέχουσας 
οικονοµικής κρίσης έχει δηµιουργήσει ένα κλίµα όπου οι καταναλωτές κάνουν αγορές οι οποίες αφορούν τα 
απαραίτητα προς την διαβίωση τους ενώ αναβάλλουν αγορές οι οποίες καλύπτουν δευτερεύουσες ανάγκες. Η 
µείωση της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης είχε σαν αποτέλεσµα την µείωση του κύκλου εργασιών του 
Οµίλου στο πρώτο τρίµηνο της χρήσης 2011. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της ενίσχυσης της θέσης της στην 
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αγορά των ηλεκτρικών συσκευών, προέβη το 2010 στην εξαγορά και στην συγχώνευση (η οποία 
ολοκληρώθηκε το 2011) της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. µέσω της οποίας επιχειρείται αναστροφή της τάσης 
της µείωσης του κύκλου εργασιών που παρατηρήθηκε ακόµα και στο πρώτο τρίµηνο της χρήσης 2011. 
Ειδικότερα, µέσω της εξαγοράς και της συγχώνευσης της προαναφερόµενες εταιρείας εµπλουτίζεται 
περαιτέρω η γκάµα των προϊόντων που εµπορεύεται η Εταιρεία και ο Όµιλος µε νέα προϊόντα όπως 
κλιµατιστικά, στερεοφωνικά αυτοκινήτων κοκ. ∆εδοµένης όµως της εποχικότητας των πωλήσεων που 
παρουσιάζει η Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., καθώς ο κύριος όγκος των πωλήσεων κλιµατιστικών παρατηρείται 
στο δεύτερο και το τρίτο τρίµηνο κάθε χρήσης, η Εταιρεία προσδοκά ότι τάση της µείωση του κύκλου 
εργασιών θα αναστραφεί στο πρώτο εξάµηνο της χρήσης 2011 και ο κύκλος εργασιών θα βελτιωθεί µέχρι το 
τέλος του 2011 σε σχέση µε το 2010.  
 
Επιπλέον, η µεγέθυνση του Οµίλου µέσω της εξαγοράς και της συγχώνευσης της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 
έχει σαν αποτέλεσµα την ενίσχυση της διαπραγµατευτικής της θέσης έναντι των πελατών της µε συνέπεια να 
µην µεταβάλλεται σηµαντικά η τιµολογιακή της πολιτική. 
  
2. Κατά το πρώτο τρίµηνο της χρήσης 2011 ο Όµιλος κατάφερε να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους. Με την 
εξαγορά και την συγχώνευση της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ο Όµιλος ενίσχυσε την διαπραγµατευτική του 
θέση µε αποτέλεσµα να βελτιώνει τους όρους αγοράς των συσκευών από τους προµηθευτές. Ήδη, σε επίπεδο 
Οµίλου, παρουσιάζεται βελτίωση σε επίπεδο µικτού κέρδους και η Εταιρεία προσδοκά ότι η βελτίωση αυτή θα 
συνεχιστεί και για το πρώτο εξάµηνο της χρήσης 2011 αλλά και κατά την διάρκεια της χρήσης 2011. 
 
Επιπλέον, η διάθεση των προϊόντων της Εταιρείας και του Οµίλου µέσω των υφιστάµενων δικτύων διανοµής 
παρέχει την δυνατότητα επίτευξης σηµαντικών οικονοµιών κλίµακος περιορίζοντας έτσι και τα υφιστάµενα 
κόστη διάθεσης και διανοµής των προϊόντων. Η δυνατότητα επίτευξης τέτοιων οικονοµιών κλίµακος το οποίο 
µεταφράζεται σε περιορισµό των εξόδων διάθεσης δύναται να βελτιώσει περαιτέρω τα αποτελέσµατα του 
Οµίλου.  
  
3. Η εξαγορά και η συγχώνευση της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. είχε σαν αποτέλεσµα την σηµαντική αύξηση 
των αποθεµάτων του Οµίλου κατά την χρήση 2010 και την µικρή µείωση αυτών κατά το πρώτο τρίµηνο της 
χρήσης 2011. Είναι εµφανής η προσπάθεια του Οµίλου να ενισχύσει τον κύκλο εργασιών κυρίως µέσα από τα 
υφιστάµενα αποθέµατα και να προβαίνει σε αγορές εµπορευµάτων  µόνο για την κάλυψη των αναγκών  των 
πελατών του µειώνοντας έτσι και τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης. Η πρακτική αυτή δηλ. η µείωση του 
επιπέδου των υφιστάµενων αποθεµάτων µε παράλληλη διατήρηση ενός επιπέδου ασφαλείας θα διατηρηθεί 
για όλη τη διάρκεια της χρήσης 2011.    

1.2 Επενδυτικοί Κίνδυνοι  

Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρεία, την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται καθώς 
και µε την παρούσα έκδοση είναι οι κάτωθι:  
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
Εξάρτηση από τους Κύριους Μετόχους   

Εξάρτηση από Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων  

Κίνδυνος Αποθεµάτων – Προµηθευτών 

H Εταιρεία δεν µπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλλει µερίσµατα στο µέλλον 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµάει ότι το κεφάλαιο κίνησης δεν θα επαρκέσει για τις δραστηριότητες του 
Οµίλου για τους επόµενους 12 µήνες 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 

Παράγοντες πολιτικής και οικονοµικής φύσεως ή φυσικές καταστροφές που δεν τελούν υπό τον έλεγχο της 
Εταιρείας  

Μεταβολές στην καταναλωτική συµπεριφορά 
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ 
∆ΑΝΕΙΟΥ 

Μη επαρκής κάλυψη της παρούσας έκδοσης του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 

Επίδραση της έκδοσης του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου στην τιµή της µετοχής 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΤΗ 
 
Συγκυριακοί Εξωγενείς Παράγοντες 
 
Η Τιµή της Κοινής Μετοχής ενδέχεται να παρουσιάσει ∆ιακυµάνσεις 

1.3 Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες 

 
Μεταβολές στη δοµή του Οµίλου  
 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) της χρήσης 2008 
περιλαµβάνεται για όλη την χρήση η εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 
100%) µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  
 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) της χρήσης 2009 
περιλαµβάνεται η εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 100%) και η Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. (ποσοστό συµµετοχής 100% για την περίοδο από 29.01-31.12.2009) µε την 
µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  
 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) της χρήσης 2010 
περιλαµβάνεται η εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 100%) και η Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 100% και για την περίοδο από 14.10 – 31.12.2010) µε την 
µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Σηµειώνεται ότι από την 14.10.2010 έπαυσε να ενοποιείται η κατά 100% 
θυγατρική εταιρεία Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.  
 
Ως εκ τούτου τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 δεν είναι απολύτως 
συγκρίσιµα µεταξύ τους. Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκαν pro forma οικονοµικές καταστάσεις για τις 
χρήσεις 2009 και 2010.  
 
Σηµαντικότερα Έκτακτα Γεγονότα κατά τις χρήσεις 2008-2010. 
 
2009 
 
• Η Εταιρεία προέβη στην πώληση του ακινήτου της επί της Τατοΐου 112, Μεταµόρφωση. Από την πώληση 
του ακινήτου προέκυψε κέρδος ύψους € 5.349,71 χιλ. το οποίο ωφέλησε τα αποτελέσµατα της χρήσης 
2009.  

 
• Επίσης κατά την ίδια χρήση, λόγω της µη ανανέωσης της σύµβασης συνεργασίας µε την De’ Longhi 
Applainces SRL, η Εταιρεία προέβη στην διενέργεια έκτακτων προβλέψεων αναδιάρθρωσης 
δραστηριοτήτων ύψους € 550 χιλ.  

 
• Κατά την εξαγορά της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. τη χρήση 2009 προέκυψε υπεραξία συνολικού ύψους 
€ 2.301,81 χιλ. Η Εταιρεία κατά την 31.12.2009 διενήργησε έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας. Από τον 
έλεγχο αυτό προέκυψε αποµείωση της υπεραξίας κατά € 850,00 χιλ η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα 
της χρήσης 2009. 

 
2010 
 
• Κατά την χρήση 2010 η Εταιρεία αναγνώρισε έσοδο ύψους € 2.290 χιλ. το οποίο είναι απόρροια της 
συµφωνίας που έχει κάνει η Εταιρεία µε τον ιταλικό οίκο De’ Longhi Applainces Srl. Ειδικότερα στην 
αναγνώριση του παράγωγου χρηµατοπιστωτικού µέσου του δικαιώµατος προαιρέσεως πώλησης / αγοράς 
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του 40% των µετοχών της εταιρείας De’ Longhi Kenwood Εµπορία Ηλεκτρικών Ειδών Ανώνυµη Εταιρεία η 
οποία είναι θυγατρική της De’ Longhi Applainces SRL στην εύλογη αξία τους. 

 
• Κατά την χρήση 2010, η Εταιρεία αναγνώρισε έσοδο από παραχώρηση goodwill την εύλογη αξία των 
µετοχών που λαµβάνει, ποσού € 710 χιλ., έναντι του Goodwill της επί ετών διανοµής των προϊόντων 
De’Longhi στην Ελλάδα που παραχώρησε, σύµφωνα µε την από 21.05.2010 Σύµβαση µε την De Longhi 
Applainces SRL.  

 
• Κατά την χρήση 2010, η Εταιρεία αναγνώρισε ζηµιές αποµείωσης περιουσιακών στοιχείων ύψους € 
569,92 χιλ. Οι ζηµιές αφορούσαν στο σήµα Singer το οποίο χρησιµοποιεί η θυγατρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣ. 
ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. βάσει σχετικής σύµβασης παραχώρησης άδειας χρήσης σήµατος. Τον Οκτώβριο του 
2010 η ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε σε συµφωνία και περιορίστηκε το δικαίωµα χρήσης του 
σήµατος Singer µόνο στην Ελλάδα. Έτσι, η Εταιρεία προέβη στην αποµείωση της αξίας του σήµατος που 
ενσωµάτωσε κατά την απόκτηση της θυγατρικής ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. Το ποσό αυτό επιβάρυνε 
τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010.  

 
• Τέλος η Εταιρεία κατά την ίδια περίοδο αναγνώρισε ποσό € 100 χιλ. ως έκτακτη πρόβλεψη 
αναδιάρθρωσης δραστηριότητας λόγω της µη ανανέωσης της σύµβασης συνεργασίας µε την De’ Longhi 
Applainces SRL. Το ποσό αυτό επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010.  

 
• Η Εταιρεία, στις 14.10.2010, πώλησε το σύνολο των µετοχών της θυγατρικής Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 
Α.Ε.Ε.Η.Σ. Το τίµηµα της πώλησης της θυγατρικής διαµορφώθηκε στο ποσό των € 300.000. Η Εταιρεία, 
εκτιµώντας ότι το τίµηµα της πώλησης αποτελεί ασφαλή ένδειξη της εύλογης αξίας, αναγνώρισε 
περαιτέρω αποµείωση της συµµετοχής αυτής στα βιβλία της ύψους € 655 χιλ. εις βάρος των 
αποτελεσµάτων της Εταιρείας κατά την χρήση 2010. 

1.3.1 Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες χρήσεων 2008 - 2010  

 
Οι συνοπτικές ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της χρήσης 2008 προέρχονται από τις 
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2008. Οι συνοπτικές ενοποιηµένες 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων 2009 και 2010 προέρχονται από τις δηµοσιευµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2009 και τη χρήση 2010 αντίστοιχα οι οποίες έχουν 
ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαϊλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ 
Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100).  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 

Κύκλος Εργασιών  34.192,10  35.413,59  30.829,33 

Μικτό Κέρδος 11.585,23  10.894,89  7.474,38 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων 1.329,03 (2.787,70) (5.089,44) 

Κέρδη (ζηµιές) προ Φόρων 46,18 108,43 (6.396,32) 

Καθαρά Κέρδη (ζηµιές) Χρήσης (188,86) 205,55 (6.226,34) 

Κατανέµονται σε     

Ιδιοκτήτες µητρικής  (188,86) 205,55 (6.154,40) 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - (71,94) 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα     

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 55,16 - 13,37 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (133,69) 205,55 (6.212,97) 

Κατανέµονται σε     

Ιδιοκτήτες µητρικής  (133,69) 205,55 (6.141,03) 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - (71,94) 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 
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Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Οµίλου για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 ανά κατηγορία προϊόντων 
εµφανίζονται στον κάτωθι πίνακα:  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 

Μικροσυσκευές 15.814,33 20.606,11 13.527,28 
Θερµαντικά 3.013,53 1.858,72 1.858,27 
Λευκές Συσκευές 152,96 71,03 653,9 
Κλιµατιστικά 4.277,00 1.601,89 3.042,59 
Είδη Οικιακής Χρήσης 330,81 618,96 469,61 
Μαύρες Συσκευές 21,32 -0,07 494,49 
Βιοµηχανικά Μηχανήµατα 373,28 176,16 278,69 
Οικιακές Ραπτοµηχανές 7.135,99 8.190,57 8.798,64 

Πρέσες - βάσεις πρεσών 2.957,05 2.135,65 1.454,01 
Είδη Ξενοδοχείου 0,00 0,00 13,00 
Παροχή Υπηρεσιών 115,83 154,57 238,85 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 34.192,10 35.413,59 30.829,33 

Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.  

 
Το Μικτό Κέρδος διαµορφώθηκε σε € 7.474,38 χιλ. τη χρήση 2010 από € 10.894,89 χιλ. τη χρήση 2009 
σηµειώνοντας µείωση κατά 31,40% και σε € 11.585,23 χιλ. κατά τη χρήση 2008 σηµειώνοντας µείωση κατά  
5,96% σε σχέση µε τη χρήση 2009. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών το µικτό περιθώριο κέρδους 
διαµορφώθηκε σε 33,88% τη χρήση 2008, ενώ τη χρήση 2009 και τη χρήση 2010 µειώθηκε και 
διαµορφώθηκε σε 30,76% και 24,24% αντίστοιχα. Η µείωση του µικτού περιθωρίου κέρδους τόσο ως 
ποσοστό όσο και ως µέγεθος οφείλεται στην µείωση του κύκλου εργασιών λόγω της αύξησης των ποσοτικών 
προσφορών και εκπτώσεων συνεπεία της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης, στην απώλεια σηµαντικών 
προµηθευτών (De’ Longhi), στην αποµείωση των αποθεµάτων και στο γεγονός ότι βάσει της συµφωνίας 
µεταξύ της Εταιρείας και της De Longhi Applainces Srl, η Εταιρεία πούλησε το 2010 το σύνολο των 
αποθεµάτων De Longhi  στο κόστος κτήσης τους στην De’Longhi Applainces Srl και στην De΄Longhi Kenwood 
Εµπορία Ηλεκτρικών Ειδών Α.Ε. Επιπλέον στα αποτελέσµατα του Οµίλου περιλαµβάνονται και τα 
αποτελέσµατα της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. για την περίοδο από 14.10-31.12.2010. Σηµειώνεται ότι λόγω 
της φύσης του κυρίου αντικειµένου της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (κλιµατισµός) οι επιδόσεις της στο 
τελευταίο τετράµηνο του 2010 καλύπτουν µόνο µικρό µέρος της συνολικής ετήσιας δραστηριότητας. 
 
Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν κατά τη χρήση 2010 σε € (5.089,44) χιλ.  από € (2.787,70) χιλ. τη χρήση 2009 και από € 1.329,03 
χιλ. τη χρήση 2008. Η αύξηση των ζηµιών που παρατηρείται τη χρήση 2010 σε σχέση µε τη χρήση 2009 
οφείλονται στα αυξηµένα έξοδα διάθεσης και διοίκησης καθώς και στην µείωση του µικτού κέρδους. 
Επιπλέον, στα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε. για την περίοδο 14.10-31.12.2010 τα οποία παρουσιάζουν εποχικότητα λόγω του αντικειµένου 
εργασιών (πωλήσεις κλιµατιστικών TOYOTOMI).   
 
Η κερδοφορία της χρήσης 2009 σε σχέση µε τη χρήση 2008 οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κέρδος από την 
εκποίηση ακινήτου της προγενέστερης έδρας της Εταιρείας στην Τατοΐου 112, Μεταµόρφωση. Οι ζηµιές που 
παρουσίασε ο Όµιλος τη χρήση 2010 σε σχέση µε τη χρήση 2009 οφείλεται στην µείωση του κύκλου 
εργασιών λόγω των αυξηµένων εκπτώσεων και ποσοτικών προσφορών συνεπεία της οικονοµικής κρίσης, της 
απώλειας σηµαντικών προµηθευτών (De’ Longhi), της αποµείωσης αποθεµάτων, της πώλησης προϊόντων 
αποθεµάτων De’ Longhi στο κόστος κτήσης καθώς και της ενοποίησης της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. για την 
περίοδο 14.10-31.12.2010 η οποία λόγω του αντικειµένου εργασιών παρουσιάζει έντονη εποχικότητα.  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΙΛΟΥ Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) 
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.540,33 9.389,25 63.179,55 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία    
Αποθέµατα 7.609,68 8.539,82 12.705,04 

Πελάτες  15.457,70 15.757,10 22.732,66 
Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις 672,22 744,80 5.398,92 
∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµα/κα Στοιχεία - - 203,60 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία στην Εύλογη Αξία µέσω Αποτελεσµάτων 1,58 1,58 0,00 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 2.918,39 1.791,74 4.222,59 
Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων 26.659,58 26.835,05 45.262,81 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 38.199,91 36.224,30 108.442,36 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    
Σύνολο Καθαρής Θέσης 11.847,45 12.053,00 15.935,58 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων  8.138,96 3.944,82 25.706,59 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
Προµηθευτές 5.778,70 6.054,65 11.462,64 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 10.147,49 12.069,28 39.078,39 
Βραχυπρόθεσµες δόσεις Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  - - 2.185,03 
Βραχυπρόθεσµες δόσεις Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης  484,70 - 194,05 
Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος - 146,46 40,72 
Λοιπές Υποχρεώσεις & Μεταβατικοί Λογαριασµοί 1.802,62 1.956,09 13.839,36 
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 18.213,51 20.226,48 66.800,20 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  38.199,91 36.224,30 108.442,36 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Η αύξηση του υπολοίπου του λογαριασµού Αποθέµατα τη χρήση 2009 σε σχέση µε τη χρήση 2008 οφείλεται 
κατά κύριο στην ενοποίηση για πρώτη φορά της θυγατρικής εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε., η οποία 
εξαγοράσθηκε την 29.01.2009.   
 
Ο λογαριασµός Πελάτες ανήλθε τη χρήση 2010 σε € 22.732,66 χιλ. από € 15.757,10 χιλ. τη χρήση 2009 και € 
15.457,70 χιλ. τη χρήση 2008. Το υπόλοιπο του λογαριασµού τη χρήση 2009 σε σχέση µε τη χρήση 2008 
παρέµεινε σε σταθερά περίπου επίπεδα.  
 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός του Οµίλου ανήλθε κατά τη χρήση 2010 σε 
39.078,39 χιλ. από  € 12.069,28 χιλ. τη χρήση 2009 και  € 10.147,49 χιλ. τη χρήση 2008.  
 
Η αύξηση των υπολοίπων των λογαριασµών πελατών, αποθεµάτων και βραχυπρόθεσµου τραπεζικού 
δανεισµού τη χρήση 2010 σε σχέση µε τη χρήση 2009 οφείλεται στην ενοποίηση για πρώτη φορά της Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. παρά την πώληση της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. και την απώλεια του ξένου οίκου 
De’ Longhi Applainces s.r.l.   
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά κέρδη ανά µετοχή του Οµίλου για τις χρήσεις 2008, 
2009 και 2010:  
 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  
(ποσά σε €) 2008 2009 2010 

Σταθµισµένος µέσος όρος αριθµού µετοχών σε κυκλοφορία  33.480.000 33.480.000 37.856.284 

Κέρδη αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής  (188.855,66) 205.554,50 (6.141.027,12) 
Βασικά Κέρδη ανά µετοχή (0,00564) 0,0061 -0,1622 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – 
Λογιστή.  
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Στα ανωτέρω στοιχεία του ισολογισµού και στα αποτελέσµατα των χρήσεων 2008-2010 περιλαµβάνονται όλα 
τα έκτακτα γεγονότα όπως αναφέρονται ανωτέρω.  

1.3.2 Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες περιόδου 01.01 – 31.03.2011 βάσει 
∆.Π.Χ.Α. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της περιόδου 01.01-31.03.2011 και 
01.01-31.03.2010: 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 01.01-31.03.2010 01.01-31.03.2011 

Κύκλος Εργασιών  7.362.29 6.685,67 

Μικτό Κέρδος 2.340.47 2.212.16 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (939,02) (391,81) 

Κέρδη (ζηµιές) προ Φόρων (1.216,15) (1.921,08) 

Καθαρά Κέρδη (ζηµιές) Χρήσης (1.129,71) (1.773,63) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα µετά από φόρους (1.129,71) (1.773,63) 
Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01-31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆.Π.Χ.Α. και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

  
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το πρώτο τρίµηνο της χρήσης 2011 µειώθηκε κατά 9,19% σε σχέση µε 
την περίοδο 01.01-31.03.2010. Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα των δυο περιόδων δεν είναι συγκρίσιµα 
δεδοµένου ότι κατά την περίοδο 01.01-31.03.2010 περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 
Α.Ε.Ε.Η.Σ. (έπαυσε να ενοποιείται την 14.10.2010) ενώ σε αυτά δεν περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της 
Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και των θυγατρικών της τα αποτελέσµατα των οποίων ενσωµατώθηκαν από την 
ηµεροµηνία εξαγοράς τους την 14.10.2010. H µείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην µείωση της 
καταναλωτικής δαπάνης για τα προϊόντα που εµπορεύεται ο Όµιλος λόγω της υφιστάµενης οικονοµικής 
κρίσης. Επιπλέον λόγω της εποχικότητας του αντικειµένου εργασιών του Οµίλου (κλιµατιστικά) ο κύκλος 
εργασιών κατά το πρώτο τρίµηνο είναι µειωµένος σε σχέση µε τα άλλα τρίµηνα.  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα στοιχεία ενοποιηµένου 
ισολογισµού κατά την 31.12.2010 και 31.03.2011: 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2010  31.03.2011 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 63.179,55 63.406,74 

Αποθέµατα 12.705,04 11.903,52 

Πελάτες  22.732,66 22.199,45 

Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις 5.398,92 6.017,39 

∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµα/κα Στοιχεία 203,60 203,60 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 4.222,59 7.054,33 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 45.262,81 47.378,29 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 108.442,36 110.785,03 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ   

Σύνολο καθαρής θέσης 15.935,58 14.164,33 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 25.706,59 28.499,85 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Προµηθευτές 11.462,64 11.681,23 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 39.078,39 38.547,63 

Βραχυπρόθεσµες δόσεις Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  2.185,03 2.386,82 

Βραχυπρόθεσµες δόσεις Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης  194,05 224,93 

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος 40,72 54,68 

Λοιπές Υποχρεώσεις & Μεταβατικοί Λογαριασµοί 13.839,36 15.225,56 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 108.442,36 110.785,03 
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Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01-31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆.Π.Χ.Α. και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

1.3.3 Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Pro Forma οικονοµικών καταστάσεων χρήσεων 
2009-2010 

 
Η σύνταξη των pro forma οικονοµικών καταστάσεων είναι αποτέλεσµα των κάτωθι γεγονότων:  
 

• Εξαγορά του 100% της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. από την Εταιρεία 

• Πώληση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 

• ∆ιακοπή συνεργασίας µε τον προµηθευτή De’ Longhi Applainces s.r.l. 
 
Οι pro forma καταστάσεις συντάχθηκαν µε την παραδοχή ότι τα ανωτέρω γεγονότα συντελέστηκαν από την 
01.01-31.12.2009 ήτοι η πώληση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ., η 
διακοπή της συνεργασίας µε την De’ Longhi Applainces s.r.l. και η εξαγορά του 100% της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε. από την Εταιρεία πραγµατοποιήθηκε την 01.01.-31.12.2009.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη του pro forma ενοποιηµένου 
ισολογισµού των χρήσεων 2009 και 2010 του Οµίλου: 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ PRO FORMA ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009-2010 

Ποσά σε € 31.12.2009 31.12.2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 48.949,05 63.179,55 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία 65.469,29 47.382,37 

Σύνολο Ενεργητικού 114.418,33 110.561,92 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογεί στους 
µετόχους της Εταιρείας 

12.094,58 19.150,81  

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 73,65 428,32  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12.168,23 19.579,14  

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 39.886,28 25.682,59  

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 62.363,82 65.300,20  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 114.418,33  110.561,92 

Πηγή: Pro forma οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα pro forma αποτελέσµατα χρήσης του Οµίλου για τις χρήσεις 
2009 και 2010:  
 

PRO FORMA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 2009 -2010  
Ποσά σε  € 2009 2010 
Πωλήσεις 82.335,51 61.313,24 
Μικτό Κέρδος 23.254,24 14.274,19 
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 5.210,25 (2.668,16) 
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους 4.754,58 (3.177,68) 

Πηγή: Pro forma οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.  

1.4 Συνοπτικά Στοιχεία Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου  

1.4.1 Γενικά Στοιχεία - Όροι Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου 

 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 06.11.2007 (ΦΕΚ 13873/07.12.2007) της Εταιρείας 
αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, σύµφωνα µε τα άρθρα 3α του 
Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και 8 του Ν. 3156/2003, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων 
µέχρι του ποσού των € 80.000.000. Με τις από 30.10.2009 και 08.01.2010 αποφάσεις του, το ∆.Σ. της 
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Εταιρείας καθόρισε το τελικό ποσό των € 35.000.000 µέχρι το οποίο θα ανέλθει το ΜΟ∆, αποφάσισε τη 
διάθεση του ΜΟ∆ µε την έκδοση επιµέρους σειρών και εξειδίκευσε τους όρους έκδοσης του ΜΟ∆ και της Α’ 
σειράς αυτού, ύψους € 19.977.516,00.  
 
Με τις από 25.10.2010, 14.01.2011, 23.02.2011, 11.03.2011 και 05.07.2011 αποφάσεις του ∆.Σ. της 
Εταιρείας εξειδικεύτηκαν οι όροι της Β΄ σειράς του δανείου ύψους € 15.015.406,40. Λαµβάνοντας υπόψη την 
Α’ και την Β’ σειρά του ΜΟ∆, η Εταιρεία δεν µπορεί να προχωρήσει στην έκδοση επιπλέον συµπληρωµατικών 
σειρών µέχρι του ύψους των 80 εκατ. που είχε αποφασίσει η ΓΣ, δεδοµένου ότι µε τις από 30.10.2009 και 
08.01.2010 αποφάσεις του ∆Σ ορίστηκε το ύψος της έκδοσης το οποίο καλύφθηκε µε την έκδοση της Α΄ και 
Β΄ σειράς του ΜΟ∆.  
 
Συνοπτικά οι όροι της Β’ σειράς του ανωτέρω Οµολογιακού ∆ανείου, βάσει της απόφασης της ως άνω Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας σε συνδυασµό µε τις από 30.10.2009, 08.01.2010, 25.10.2010, 
14.01.2011, 23.02.2011, 11.03.2011 και 05.07.2011 αποφάσεις του ∆.Σ. της Εταιρείας, παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα:  
 

Εκδότης Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL GROUP)  

Είδος ∆ανείου 
Οµολογιακό ∆άνειο µετατρέψιµο σε κοινές µετοχές µετά ψήφου του Εκδότη (άρθρο 3α του 
Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και άρθρο 8 του Ν. 3156/2003) («∆άνειο»). 

Ύψος ∆ανείου 
Το ύψος της Β’ σειράς του ∆ανείου θα είναι δέκα πέντε εκατοµµύρια δέκα πέντε χιλιάδες 
τετρακόσια έξι Ευρώ και σαράντα λεπτά (15.015.406,40 €) και µε εφαρµογή των διατάξεων 
του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920.  

Σκοπός ∆ανείου 

Εξόφληση του πιστωθέντος τιµήµατος της από 14/10/2010 πώλησης και µεταβίβασης στην 
Εταιρεία της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ύψους € 10.780 χιλ. Το υπόλοιπο του ποσού από την έκδοση του 
ΜΟ∆ θα χρησιµοποιηθεί για την µείωση του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου. 

Πρόγραµµα του ∆ανείου 
Εκδίδεται από τον Εκδότη, περιέχει όλους τους όρους της Β’ σειράς του ∆ανείου (σύµφωνα 
µε το άρθρο 1 παρ. 4 Ν.3156/2003). 

Επιτόκιο 

Επί του συνόλου του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου της Β’ σειράς του ∆ανείου θα 
υπολογίζεται τόκος ίσος µε το εκάστοτε επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον 
4% ετησίως. Το επιτόκιο θα ορίζεται την τελευταία εργάσιµη ηµέρα της εκάστοτε περιόδου 
εκτοκισµού. 

∆ιάρκεια του ∆ανείου 
Η διάρκεια της Β΄ σειράς του ∆ανείου θα είναι ο χρόνος που µεσολαβεί από την έκδοσή της 
µέχρι τη λήξη της επταετούς διάρκειας της Α΄ σειράς του ∆ανείου, ήτοι µέχρι την 
09.03.2017.  

Τιµή Εξόφλησης Οµολογιών Η ονοµαστική αξία των οµολογιών.  

∆ικαίωµα Εκδότη Πρόωρης 
Εξόφλησης  των Οµολογιών  

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να προπληρώσει τη Β’ σειρά του ∆ανείου ολικά ή µερικά κατ’ 
αναλογία σε όλους τους οµολογιούχους βάσει των οµολογιών που κατέχει ο καθένας, 
οποτεδήποτε µετά την Ηµεροµηνία Έκδοσης της Β’ σειράς του ∆ανείου, κατόπιν 
προηγούµενης έγγραφης ειδοποίησης προς τον Εκπρόσωπο των Οµολογιούχων τουλάχιστον 
προ ενός µηνός. Το ανωτέρω δικαίωµα της Εταιρείας για πρόωρη εξόφληση των οµολογιών 
στους οµολογιούχους, θα ισχύει µόνο εφόσον το ποσό του ∆ανείου δεν έχει χρησιµοποιηθεί 
ολικά ή µερικά από την Εταιρεία για την εκπλήρωση του Σκοπού του ∆ανείου. Σε περίπτωση 
διάθεσης από την Εταιρεία µέρους του ποσού του ∆ανείου για το Σκοπό του ∆ανείου, το 
δικαίωµα της Εταιρείας για πρόωρη εξόφληση των οµολογιών στους οµολογιούχους θα ισχύει 
µόνο για το εναποµένον ποσό του ∆ανείου που δεν έχει χρησιµοποιηθεί από την Εταιρεία για 
το σκοπό του ∆ανείου. 

∆ικαίωµα Πρόωρης Εξόφλησης του 
Οµολογιούχου 

Ο οµολογιούχος διατηρεί το δικαίωµα πρόωρης, εν όλω ή εν µέρει, εξόφλησης των 
οµολογιών που κατέχει. Το δικαίωµα πρόωρης εξόφλησης του οµολογιούχου µπορεί να 
ασκηθεί µετά την πάροδο τριών (3) ετών από την Ηµεροµηνία Έκδοσης της Β’ σειράς του 
∆ανείου. Ειδικότερα, το δικαίωµα πρόωρης εξόφλησης µπορεί να ασκηθεί, αφού προηγηθεί 
έγγραφη ειδοποίηση - δήλωση του οµολογιούχου προς τον Εκπρόσωπο των Οµολογιούχων 
τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες πριν την 31η Μαρτίου, 30η Ιουνίου, 30η Σεπτεµβρίου και 
31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους µετά την πάροδο των τριών (3) ετών ως ανωτέρω και µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξεως της Β’ σειράς του ∆ανείου, και η προεξόφληση θα πραγµατοποιείται κατά 
τις ανωτέρω ηµεροµηνίες. Εάν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ηµεροµηνίες δεν είναι εργάσιµη 
ηµέρα, τα παραπάνω ισχύουν για την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η Εταιρεία 
υποχρεούται να προβεί στην πρόωρη εξόφληση εντός της κατά τα άνω προθεσµίας και έχει 
το δικαίωµα να αρνηθεί την πρόωρη εξόφληση µόνο κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασής της, 
όπως ενδεικτικά σε περίπτωση διαθέσεως των κεφαλαίων του ∆ανείου σύµφωνα µε το σκοπό 
του ∆ανείου. 
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Εκδότης Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL GROUP)  
Απόκτηση Ιδίων Οµολογιών από 
τον Εκδότη µε σκοπό την 
επαναδιάθεσή τους  

∆εν επιτρέπεται. 

Ηµεροµηνία Έκδοσης 
Η ηµεροµηνία έκδοσης θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας, που θα ληφθεί 
εντός δέκα (10) ηµερών από την απόφαση του ∆.Σ. για την τελική κάλυψη της Β’ σειράς του 
ΜΟ∆, µετά και την τυχόν διάθεση των αδιάθετων οµολογιών. 

Ηµεροµηνία Λήξης  Η 7η επέτειος της ηµεροµηνίας έκδοσης της Α’ σειράς του ∆ανείου, ήτοι της 09.03.2010. 
Ηµεροµηνία Αποπληρωµής Η Ηµεροµηνία Λήξης. 

Τύπος και Μορφή Οµολογίας 

Τίτλοι ονοµαστικών αξιόγραφων (οµολογιών) µετατρέψιµων σε µετοχές της Εταιρείας. Οι 
οµολογίες δε θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α., θα είναι ενσώµατες και µπορούν να 
εκδοθούν σε απλούς ή πολλαπλούς τίτλους µε προσαρτηµένα δώδεκα (12) τοκοµερίδια. Κάθε 
δικαιούχος τίτλου, που κατέχει περισσότερες από µία (1) οµολογίες, µπορεί να ζητήσει από 
την Εταιρεία την αντικατάσταση των τίτλων του µε ακέραιους τίτλους, που ενσωµατώνουν 
µία ή περισσότερες οµολογίες και αντιστρόφως. 

Ονοµαστική Αξία Οµολογίας Επτακόσια δεκατρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (713,66 €). 
Τιµή ∆ιάθεσης των Οµολογιών Στο 100% της ονοµαστικής αξίας τους. 
Νόµισµα Οµολογίας Ευρώ. 
Μετοχές (στις οποίες 
µετατρέπονται οι Οµολογίες) 

Εισηγµένες στο Χ.Α., κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές του Εκδότη, ονοµαστικής αξίας 
€ 0,34 εκάστη. 

Μεταβίβαση Οµολογιών 

Οι οµολογίες µεταβιβάζονται ελεύθερα µε συµφωνία, παράδοση του τίτλου και σχετική 
επισηµείωση επ’ αυτού, που υπογράφεται από τον µεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η 
µεταβίβαση θα ισχύει έναντι του Πληρεξουσίου Καταβολών, του Εκπροσώπου των 
Οµολογιούχων και του εκδότη από την έγγραφη γνωστοποίησή της σε αυτούς. 

Καταγγελία του ∆ανείου     

Οι οµολογιούχοι θα έχουν το δικαίωµα να καταγγείλουν το ∆άνειο προ της λήξεώς του στις 
περιπτώσεις, που ορίζεται στο νόµο καθώς και µε απόφαση της Συνέλευσης των 
Οµολογιούχων, µε πλειοψηφία οµολογιούχων που συγκεντρώνουν ποσοστό 66,6% 
τουλάχιστον επί του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ∆ανείου, εάν συµβεί 
οποιαδήποτε από τις αµέσως κατωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις, ήτοι: 
α. Εάν η Εταιρεία παραβεί οποιαδήποτε συµφωνία ή (θετική ή αρνητική) υποχρέωση κατά 
τους όρους της Β’ σειράς του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου και η παράβαση αυτή 
παραµείνει αθεράπευτη επί ένα (1) µήνα µετά την έγγραφη γνωστοποίησή της από τον 
Εκπρόσωπο των Οµολογιούχων προς την Εταιρεία,  
β. Εάν έχει τελεσιδικήσει υποβληθείσα αίτηση για υπαγωγή της Εταιρείας σε διαδικασία που 
εφαρµόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες, αντίστοιχη µε εκείνη της πτώχευσης, ή δήλωση της 
Εταιρείας ότι αναστέλλει τις πληρωµές της ή εάν η Εταιρεία αναστείλει τις πληρωµές της ή 
καταρτίσει εξώδικο συµβιβασµό µε τους δανειστές της ή εάν διακόψει τις εργασίες της ή 
υπαχθεί σε οποιασδήποτε φύσεως διαδικασίας εξυγίανσης.  
γ.  Εάν η Εταιρεία διαθέσει το ποσό του ∆ανείου για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που 
προβλέπεται.  
δ. Εάν επέλθει λύση (ή ληφθεί απόφαση για λύση) ή εκκαθάριση της Εταιρείας. 
ε. Εάν τα δοθέντα από την Εταιρεία στοιχεία, καταστάσεις ή άλλα έγγραφα είναι αναληθή ή 
παραπλανητικά ή υπάρξει ψευδής εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση. 

Αριθµός Οµολογιών 
Είκοσι µία χιλιάδες σαράντα (21.040) οµολογίες και µε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
13α του Κ.Ν. 2190/1920. 

∆ικαίωµα προτίµησης στην έκδοση 

Σύµφωνα µε την απόφαση της από 6-11-2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η έκδοση των 
οµολογιών πραγµατοποιείται µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφισταµένων µετόχων της 
Εταιρείας. Οι κάτοχοι κοινών µετοχών της Εταιρείας κατά το τέλος της προηγούµενης 
εργάσιµης ηµέρας πριν από την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης που θα 
οριστεί από το ∆.Σ. της Εταιρείας, έχουν δικαίωµα προτίµησης, αδιακρίτως και επί ίσοις όροις, 
επί των οµολογιών του ∆ανείου και κατά την αναλογία της συµµετοχής τους στο µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας (Αρχικοί ∆ικαιούχοι Προτίµησης). Ο αριθµός οµολογιών που κάθε 
υφιστάµενος µέτοχος µπορεί να αποκτήσει κατ’ ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, για 
κάθε µετοχή που κατέχει, υπολογίζεται µε βάση το λόγο του συνολικού αριθµού των υπό 
έκδοση οµολογιών προς το συνολικό αριθµό των κοινών µετοχών της Εταιρείας, δηλ.: 21.040 
Οµολογίες / 52.536.880 κοινές µετοχές. Εποµένως κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα 
προτίµησης για την απόκτηση 0,0004004806 οµολογίας και για να αποκτηθεί µία (1) ακέραια 
οµολογία απαιτούνται 2.497 µετοχές στις οποίες αντιστοιχούν ισόποσα δικαιώµατα 
προτίµησης. Το δικαίωµα προτίµησης θα είναι µεταβιβάσιµο και θα εισαχθεί προς 
διαπραγµάτευση στο Χ.Α. Σε περίπτωση µεταβίβασής του θα µπορεί να ασκηθεί αυτοτελώς 
από αυτούς που θα το έχουν αποκτήσει (Μεταγενέστεροι ∆ικαιούχοι Προτίµησης). 

Ηµεροµηνία Αποκοπής Θα οριστεί µετά την έγκριση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου από το ∆.Σ. της Επιτροπής 
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∆ικαιωµάτων Προτίµησης & 
Προσαρµογής της τιµής της 
µετοχής 

Κεφαλαιαγοράς και την έγκριση της εισαγωγής των δικαιωµάτων προτίµησης προς 
διαπραγµάτευση από το ∆.Σ. του Χ.Α, µε απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας, µετά από 
συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές. 

Ηµεροµηνία Έναρξης 
∆ιαπραγµάτευσης των 
∆ικαιωµάτων Προτίµησης 

Εντός οκτώ (8) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων, η 
Εταιρεία θα πρέπει να έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να έχει καταθέσει στο 
Χ.Α. τα εκάστοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης 
των δικαιωµάτων προτίµησης. Η ηµεροµηνία αυτή θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία 
σύµφωνα µε το νόµο. 

Τακτοποίηση Κλασµατικών 
Οµολογιών 

Σε περίπτωση που από την άσκηση του συνόλου των δικαιωµάτων προτίµησης, που ανήκουν 
σε ορισµένο επενδυτή θα προκύψουν κλασµατικές οµολογίες (δηλ. οµολογίες που 
υπολείπονται της µονάδας), οι δικαιούχοι προτίµησης θα µπορούν να ασκήσουν µόνο τόσα 
δικαιώµατα προτίµησης, ώστε να εγγραφούν για ακέραιο αριθµό οµολογιών. ∆ικαιώµατα 
προτίµησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν µέχρι τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας 
ακυρώνονται. 

Προθεσµία Ασκήσεως ∆ικαιωµάτων 
Προτίµησης 
 

Αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων προτίµησης στο Χ.Α. 
και διαρκεί δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες. Η περίοδος διαπραγµάτευσης των 
δικαιωµάτων προτίµησης λήγει τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη της περιόδου 
άσκησης αυτών. 

∆ικαίωµα προεγγραφής 

Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης, παρέχεται στα 
πρόσωπα που ασκούν τα ανωτέρω δικαιώµατα προτίµησης το δικαίωµα να προεγγράφονται 
(∆ικαίωµα Προεγγραφής) στην ίδια τιµή διάθεσης για την απόκτηση επιπλέον οµολογιών, 
πέραν εκείνων που δικαιούνται να αποκτήσουν στο πλαίσιο άσκησης του βασικού 
δικαιώµατος προτίµησης, από τις οµολογίες που τυχόν θα µείνουν αδιάθετες. Οι ασκήσαντες 
το δικαίωµα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες οµολογίες, ενώ αν ο 
αριθµός των αδιάθετων οµολογιών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των 
προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά µε βάση τον αριθµό 
των αδιάθετων οµολογιών για τις οποίες θα έχουν προεγγραφεί και µέχρι την πλήρη 
εξάντληση της ζήτησης. 

∆ιάθεση τυχόν Αδιάθετων 
Οµολογιών 

Οι οµολογίες που δεν έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους δικαιωµάτων προτίµησης (µετά 
την άσκηση δικαιωµάτων προτίµησης και προεγγραφής) διατίθενται ελεύθερα κατά την κρίση 
του ∆.Σ. της Εταιρείας. Εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες οµολογίες, µετά την 
άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης και προεγγραφής και τη διάθεση από το ∆.Σ. της 
Εταιρείας, η Β’ σειρά του ∆ανείου θα εκδοθεί µέχρι του ποσού που καλύφθηκε εντός της 
προθεσµίας καλύψεως. 

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ 

Τόκος, Υπολογισµός του, Περίοδος 
Εκτοκισµού, Τοκοµερίδια 

Ο εκδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει στους οµολογιούχους τόκο, ο οποίος υπολογίζεται 
τοκαριθµικώς µε βάση έτος 360 ηµερών, επί της ονοµαστικής αξίας κάθε οµολογίας, από την 
Ηµεροµηνία Εκδόσεως της Β’ σειράς του ∆ανείου. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευµένος ανά 
εξάµηνο («Περίοδος Εκτοκισµού»). Η καταβολή τόκου θα γίνει στις 30.06 καθώς και στις 
31.12 κάθε έτους. Εάν Περίοδος Εκτοκισµού εκτείνεται πέραν της ηµεροµηνίας λήξεως της Β’ 
σειράς του ∆ανείου, τότε η Περίοδος Εκτοκισµού αυτή θα συντέµνεται, ώστε να συµπίπτει µε 
την ηµεροµηνία λήξεως της Β’ σειράς του ∆ανείου. Οι τίτλοι των οµολογιών θα έχουν 
προσαρτηµένα δώδεκα (12) τοκοµερίδια και η  πληρωµή του τόκου θα γίνεται µε την 
προσκόµιση και ακύρωση του σχετικού τοκοµεριδίου, καθώς και την προσκόµιση 
πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας για όσους δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους 
στην Ελλάδα. 

Πληρωµές προς τους 
Οµολογιούχους 

Τα ποσά που οφείλονται, σύµφωνα µε τους όρους του ∆ανείου, από τον εκδότη προς τους 
οµολογιούχους, τα οποία αποκαλούνται συνοπτικά εφεξής «Χρέος», είναι πληρωτέα στη 
∆ιεύθυνση Θεµατοφυλακής και Χρεογράφων του Πληρεξουσίου Καταβολών στην Αθήνα, η 
οποία ορίζεται ως αποκλειστικός τόπος πληρωµής του Χρέους. Για το σκοπό αυτό, ο εκδότης 
υποχρεούται να καταθέτει στον Πληρεξούσιο Καταβολών το συνολικό ποσό του Χρέους  σε 
διαθέσιµα ΕΥΡΩ το αργότερο στις 8:00 (ώρα Αθήνας) της ηµέρας λήξεως οµολογιών και 
καταβολής τόκων ή άλλης οφειλής από το Χρέος. Εάν η ηµέρα πληρωµής συµπέσει µε µη 
εργάσιµη ηµέρα, µετατίθεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Για την είσπραξη των ποσών 
του Χρέους ο οµολογιούχος νοµιµοποιείται µε την παράδοση του τίτλου της οµολογίας και 
του τοκοµεριδίου στον Πληρεξούσιο Καταβολών. 

Υπερηµερία ∆ανειστή 

Εάν ο οµολογιούχος δεν εµφανιστεί για την είσπραξη κεφαλαίου ή τόκου κατά την 
ηµεροµηνία, που αυτά είναι εξοφλητέα, δεν έχει δικαίωµα απολήψεως τόκου για το µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία χρονικό διάστηµα, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ποσά έχουν 
καταβληθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 
Χρόνος ασκήσεως του Το δικαίωµα µετατροπής οµολογιών σε µετοχές θα µπορεί να ασκηθεί κατά την 31.03, 30.06, 
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∆ικαιώµατος Μετατροπής 30.09 και 31.12 κάθε έτους (περαιτέρω «Ηµεροµηνία Μετατροπής»). Εάν η Ηµεροµηνία 

Μετατροπής εκτείνεται πέραν της ηµεροµηνίας λήξεως της Β’ σειράς του ∆ανείου, τότε η 
Ηµεροµηνία Μετατροπής αυτή θα συντέµνεται, ώστε να συµπίπτει µε την Ηµεροµηνία Λήξεως 
της Β’ σειράς του ∆ανείου. Εάν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ηµεροµηνίες δεν είναι εργάσιµη 
ηµέρα, το δικαίωµα µετατροπής µπορεί να ασκηθεί κατά την αµέσως επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα, η οποία θα νοείται ως Ηµεροµηνία Μετατροπής. 

Λόγος και Τιµή Μετατροπής 
Οµολογιών σε Μετοχές 

Κάθε µία (1) οµολογία παρέχει στον οµολογιούχο δικαίωµα µετατροπής της, σε δύο χιλιάδες 
ενενήντα εννιά (2.099) κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας (περαιτέρω «Λόγος 
Μετατροπής»), µε δικαίωµα ψήφου, η δε τιµή µετατροπής, θα είναι τριάντα τέσσερα λεπτά 
(0,34 €) ανά µετοχή (περαιτέρω «Τιµή Μετατροπής»). Σε περίπτωση που από τη µετατροπή 
οµολογιών που ανήκουν σε ορισµένο οµολογιούχο προκύψουν κλασµατικές µετοχές (δηλ. 
µετοχές που υπολείπονται της µονάδας), ο οµολογιούχος θα µπορεί να µετατρέψει µόνο 
τόσες οµολογίες ώστε να λάβει ακέραιο αριθµό µετοχών. Για τις υπόλοιπες µη µετατρέψιµες 
για τον ως άνω λόγο οµολογίες η Εταιρεία θα καταβάλλει στον οµολογιούχο κατά την 
εκάστοτε Ηµεροµηνία Μετατροπής σε µετρητά ποσό ίσο µε την ονοµαστική αξία της 
οµολογίας. Σε περίπτωση εταιρικών πράξεων που συνιστούν µεταβολές του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας (εξαιρουµένων των µεταβολών που θα οφείλονται σε τυχόν άσκηση 
δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών της παρούσας έκδοσης) ή κατάτµησης (split) ή 
σύντµησης (reverse split) της ονοµαστικής αξίας των υφιστάµενων µετοχών της Εταιρείας, ο 
Λόγος Μετατροπής θα αναπροσαρµόζεται κατά τα οριζόµενα στο Πρόγραµµα της Β’ σειράς 
του ∆ανείου, ώστε να διατηρούνται ακέραια τα δικαιώµατα των οµολογιούχων. 

Τρόπος Ασκήσεως του 
∆ικαιώµατος Μετατροπής 

Το δικαίωµα µετατροπής ασκείται µε έγγραφη δήλωση που θα απευθύνει ο οµολογιούχος 
προς την Εταιρεία δια του Πληρεξουσίου Καταβολών τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες προ της 
Ηµεροµηνίας Μετατροπής, στην οποία θα επισυνάπτεται και θα παραδίδεται ο τίτλος των 
οµολογιών των οποίων ζητείται η µετατροπή. Εάν οι τίτλοι είναι πολλαπλοί, οι οµολογιούχοι 
δύνανται να ασκήσουν το δικαίωµα µετατροπής ως προς το σύνολο ή µέρος των ακέραιων 
οµολογιών, που οι τίτλοι τους ενσωµατώνουν. 

Συνέπειες Μετατροπής Οµολογιών 
σε Μετοχές 

Από την Ηµεροµηνία Μετατροπής, εξοφλείται η υποχρέωση της Εταιρείας να αποπληρώσει το 
κεφάλαιο των οµολογιών, ως προς τις οποίες ασκείται το δικαίωµα µετατροπής, η δε Εταιρεία 
οφείλει να καταβάλει στον οµολογιούχο δεδουλευµένους τόκους έως την Ηµεροµηνία 
Μετατροπής. Ο οµολογιούχος δικαιούται µέρισµα από τα κέρδη της εταιρικής χρήσεως κατά 
την οποία ασκήθηκε το δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών. 

Εισαγωγή των εκ Μετατροπής 
Μετοχών στο Χ.Α. 

Οι εκ µετατροπής Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α.  

Έξοδα, Φόροι Τέλη και Εισφορές 

Την Εταιρεία βαρύνουν εξ ολοκλήρου όλα τα έξοδα και οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώµατα, 
εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις (πλην φόρου εισοδήµατος), που έγιναν ή θα γίνουν λόγω 
της εκδόσεως της Β’ σειράς του ∆ανείου, της διαθέσεως, καλύψεως και εξυπηρετήσεώς του 
καθώς και οι δαπάνες που τυχόν θα προκύψουν ή θα καταστούν αναγκαίες λόγω µη 
εκπληρώσεως των υποχρεώσεων της Εταιρείας από το ∆άνειο. 

Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος 
 

Ο φόρος εισοδήµατος επί του εσόδου του Οµολογιούχου από τους τόκους των οµολογιών 
βαρύνει τον Οµολογιούχο και θα παρακρατείται, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα 
ελληνική νοµοθεσία σε συνδυασµό µε τη σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας που 
ενδέχεται να ισχύει. Ως έσοδο (τόκος) από τις οµολογίες θεωρείται και η τυχόν υπέρ την 
ονοµαστική αξία τιµή εξόφλησης των οµολογιών. Η σχετική παρακράτηση του αναλογούντος 
φόρου (σήµερα 10%) θα διενεργείται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές 
διατάξεις. Σύµφωνα µε την ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία, η παρακράτηση του αναλογούντος 
φόρου θα διενεργείται από την τελευταία µεσολαβούσα τράπεζα. 

Πιστοληπτική ∆ιαβάθµιση ∆εν προβλέπεται 

∆ίκαιο ∆ωσιδικία 

Το δάνειο διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, και ειδικότερα από τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 
και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Κάθε διαφορά από το δάνειο που ενδέχεται να 
προκύψει στο µέλλον, στην οποία περιλαµβάνεται και κάθε τυχόν δίκη κατά τη διαδικασία της 
εκτελέσεως ή λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική 
αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Αθήνας. 

Οργάνωση Οµολογιούχων σε 
Οµάδα 
 

Κατά τη διάρκεια ισχύος του ∆ανείου οι οµολογιούχοι συγκροτούν οµάδα, η οποία λαµβάνει 
αποφάσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Πρόγραµµα της Β’ σειράς του ∆ανείου και το 
Ν. 3156/2003. 

Σύµβουλος Έκδοσης & 
∆ιοργανωτής ∆ανείου 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆ 

Πληρεξούσιος Καταβολών & 
Εκπρόσωπος Οµολογιούχων  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆ 

Βιβλίο Οµολογιούχων  
Ο Εκπρόσωπος τηρεί το Βιβλίο των Οµολογιούχων. Οι τίτλοι µεταβιβάζονται µε εκχώρηση και 
οπισθογράφηση του σώµατος του τίτλου και εγγραφή του νέου δικαιούχου στο Βιβλίο των 
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Εκδότης Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL GROUP)  
Οµολογιούχων. 

Ειδικός Τραπεζικός Λογαριασµός 
Κατάθεσης του Ποσού της Β’ 
Σειράς του Μετατρέψιµου 
Οµολογιακού ∆ανείου 

Η Εταιρεία θα επιλέξει την Τράπεζα στην οποία θα καταθέσει το ποσό της Β’ σειράς του 
∆ανείου, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το ποσό αυτό θα χρησιµοποιηθεί από την Εταιρεία 
µόνο για τους ανωτέρω περιοριστικά αναφερόµενους λόγους στο Σκοπό του ∆ανείου 

 
H προσαρµογή της τιµής των µετοχών εξαιτίας της έκδοσης του Οµολογιακού ∆ανείου, εφόσον απαιτείται, θα 
γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 2.6.3 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασµό µε την 
απόφαση 26/17.07.2008 (παράγραφος 1.3 Έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου) του ∆.Σ. του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την από 29.01.2009 απόφαση του ∆.Σ. του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

1.4.2 Λόγοι της Έκδοσης & Προορισµός Νέων Κεφαλαίων Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου 
 
Η Εταιρεία, στις 09.03.2010 προέβη στην έκδοση της Α’ σειράς του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου. 
Συγκεκριµένα, εκδόθηκαν 6.048 οµολογίες ονοµαστικής αξίας € 1.193,40 ανά οµολογία. Το ύψος της έκδοσης 
διαµορφώθηκε στο ποσό των € 7.217.683,20 και η τιµή µετατροπής ήταν στο ποσό € 0,39. Η κάθε οµολογία 
µετατρέπεται σε 3.060 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,34.  
 
Το ποσό της προκαταβολής για την εξαγορά του 100% της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ανήλθε σε € 7.320 χιλ. 
και καλύφθηκε ως εξής:  
 

� Ποσό ύψους € 7.217,68 χιλ. από τα έσοδα της Ά σειράς του ΜΟ∆ και  
� Ποσό ύψους € 102,32 χιλ. από ίδια κεφάλαια.  

 
Τα έσοδα από την έκδοση της Β΄ σειράς του ΜΟ∆ θα διατεθούν, για την εξόφληση του πιστωθέντος 
τιµήµατος της από 14.10.2010 πώλησης και µεταβίβασης στην Εταιρεία της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «Γ.Ε. ∆ηµητρίου Α.Ε.Β.Ε.» ύψους € 10.780 χιλ. και το υπόλοιπο θα χρησιµοποιηθεί για την µείωση 
του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου (είτε βραχυπρόθεσµου, είτε µακροπρόθεσµου). 
 
Σηµειώνεται ότι από το συνολικό τίµηµα ύψους € 18.100 χιλ. έχει δοθεί ως προκαταβολή στον κ. Γ. 
∆ηµητρίου (εκ των µετόχων της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.) ποσό ύψους € 7.320.000 και αποµένει ποσό 
ύψους € 10.780.000 για την πλήρη εξόφληση του τιµήµατος. Το εν λόγω ποσό θα καλυφθεί από τα έσοδα 
της έκδοσης της Β’ σειράς του ΜΟ∆.  
 
Η ανωτέρω αναφερόµενη διάθεση των κεφαλαίων που θα προκύψει από την έκδοση του µετατρέψιµου 
οµολογιακού δανείου και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, προσεγγιστικά, παρατίθεται ακολούθως: 
 

Ποσά σε € 2011 Σύνολο 

Εξόφληση τιµήµατος εξαγοράς της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 10.780.000 10.780.000 

Μείωση του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου 4.110.406,40 4.110.406,40 

∆απάνες Έκδοσης  125.000 125.000 

Σύνολο 15.015.406,40 15.015.406,40 

 
Σε περίπτωση µερικής κάλυψης της Β’ σειράς του ΜΟ∆, προτεραιότητα θα δοθεί στην εξόφληση του 
τιµήµατος εξαγοράς της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Σε περίπτωση δε που υπάρχει µερική κάλυψη της Β’ σειράς 
του ΜΟ∆ και υπολείπεται του ποσού για την εξόφληση του τιµήµατος, η διαφορά θα καλυφθεί από τραπεζικό 
δανεισµό.  
 
Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης του ∆ανείου θα καλυφθούν από τα έσοδα της παρούσας αύξησης.  
 
Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δηµοσιοποίηση των προνοµιακών πληροφοριών που σχετίζονται µε τη διάθεση 
των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3340/2005 και της απόφασης ∆Σ της ΕΚ 
3/347/12-7-2005, ως εκάστοτε ισχύουν. Οποιαδήποτε επένδυση χρηµατοδοτείται από το Μετατρέψιµο 
Οµολογιακό ∆άνειο, θα ανακοινώνεται αµελλητί στους επενδυτές, βάσει της σχετικής νοµοθεσίας. 
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1.4.3 Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα 
 
Το αναµενόµενο ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της παρούσας δηµόσιας προσφοράς 
ονοµαστικών οµολογιών µη διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές της Εταιρείας µε 
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων είναι το ακόλουθο: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 
06.11.2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) που αποφάσισε την έκδοση 

ΜΟ∆ 
25.10.2010 - 
14.01.2011 – 
23.02.2011 – 
11.03.2011 - 
05.07.2011 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) που εξειδίκευσε τους όρους του ΜΟ∆ 

08.08.2011 Έγκριση του περιεχοµένου του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου από το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
10.08.2011 Έγκριση από το ΧΑ για την αποκοπή και έναρξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων επί των οµολογιών  

11.08.2011 
∆ηµοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου σε µία ηµερήσια εφηµερίδα, εθνικής 
κυκλοφορίας και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο Η∆Τ του ΧΑ. 

11.08.2011 
∆ηµοσίευση Ενηµερωτικού ∆ελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr, στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gedsa.gr και στην ιστοσελίδα 
του Συµβούλου Έκδοσης, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆, www.bankofcyprus.gr) 

16.08.2011 Ανακοίνωση στο Η.∆.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για την αποκοπή των 
δικαιωµάτων, την περίοδο άσκησης δικαιωµάτων και την έναρξη και λήξη διαπραγµάτευσης των 
δικαιωµάτων στο ΜΟ∆. 

18.08.2011 Αποκοπή δικαιώµατος στην έκδοση ΜΟ∆  
22.08.2011 Ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων (record date)  
23.08.2011 Πίστωση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) των δικαιωµάτων στους λογαριασµούς 

των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 
24.08.2011 Έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης των δικαιωµάτων στην έκδοση ΜΟ∆  
01.09.2011 Λήξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων στην έκδοση ΜΟ∆  
07.09.2011 Λήξη περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων στην έκδοση ΜΟ∆  
12.09.2011  Ανακοίνωση για την κάλυψη του ΜΟ∆ και για την διάθεση τυχόν αδιάθετων δικαιωµάτων  
13.09.2011 ∆.Σ. της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) για την κάλυψη του ΜΟ∆  
15.09.2011 Ηµεροµηνία Έκδοσης ΜΟ∆ 

 
Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες και 
ενδέχεται να µεταβληθεί. Για την διαδικασία της έκδοσης ΜΟ∆ καθώς και για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής 
της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται. 

1.4.4 Πληροφορίες µέσω Παραποµπής 
 
Οι ενοποιηµένες και εταιρικές δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) για 
την χρήση 2008, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό 
Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαϊλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος 
Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100) και εγκρίθηκαν µε την από 26.03.2009 απόφαση του ∆.Σ. και 
την από 30.06.2009 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρείας, είναι µαζί µε το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ελέγχου διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242 και στην 
ηλεκτρονική της διεύθυνση, http://www.vellgroup.gr/economy/files/ekthesi_2008T4.pdf.  
 
Οι ενοποιηµένες και εταιρικές δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) για 
την χρήση 2009, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό 
Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαϊλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος 
Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100) και εγκρίθηκαν µε την από 29.03.2010 απόφαση του ∆.Σ. και 
την από 16.06.2010 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρείας, είναι µαζί µε το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ελέγχου διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242 και στην 
ηλεκτρονική της διεύθυνση, http://www.vellgroup.gr/economy/files/ekthesi_2009T4.pdf.  
 
Οι ενοποιηµένες και εταιρικές δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) για 
την χρήση 2010, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό 
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Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαϊλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος 
Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100) και εγκρίθηκαν µε την από 29.03.2011 απόφαση του ∆.Σ. και 
την από 06.05.2011 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρείας, είναι µαζί µε το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ελέγχου διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242 και στην 
ηλεκτρονική της διεύθυνση, http://www.vellgroup.gr.  
 
Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 - 31.03.2011 που 
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ∆.Π.Χ.Α. και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή, 
εγκρίθηκαν µε την από 27.05.2011 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας είναι διαθέσιµα στα γραφεία της 
Εταιρείας, Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242 και στην ηλεκτρονική της διεύθυνση, http://www.vellgroup.gr. 
 
Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, πλην των προαναφερθέντων, δεν αποτελούν µέρος 
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

1.4.5 Έγγραφα στη ∆ιάθεση του Επενδυτικού Κοινού 
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη 
διάθεση του κοινού στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242, τηλ 210 53 86 400 :  
 
• Το καταστατικό της Εταιρείας. 
• Τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) της 

06/11/2007 που αποφάσισε την έκδοση του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου. 
• Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) της 25.10.2010, της 

14.01.2011, 23.02.2011, 11.03.2011 και 05.07.2011 τα οποία καθόρισαν τους όρους της Β’ σειράς του 
οµολογιακού δανείου 

• Οι συνενωµένες (Pro Forma) οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων  2009 και 2010 που συντάχθηκαν 
από την Εταιρεία για τους σκοπούς του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, όπως προβλέπεται από τις 
διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), ελέγχθηκαν από 
τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Ευθύµιο Αντωνόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12801) της ελεγκτικής εταιρείας 
ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (Πατησίων 75, 104 34, Αθήνα, 210 8211754) και εγκρίθηκαν µε την από 
29.07.2011 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας µαζί µε την αντίστοιχη έκθεση επιβεβαίωσης κατόπιν 
συναίνεσής του.  

• Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ 
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ – ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΕΣ – ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση 2009 και τη χρήση 2010, που συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της και 
http://www.vellgroup.gr/economy/files/20110512_VELLANIS_IFRS%2031.12.2010.pdf και 
http://www.vellgroup.gr/economy/files/VELLANIS_31122009.pdf 

• Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΕΕΗΣ για τη 
χρήση 2009 που συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www.vellgroup.gr. 

• Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και των 
θυγατρικών της SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., CAPO DI CORFU Α.Ε., APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. και 
DELTA HOTELIA S.A. για τη χρήση 2010 που συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www.vellgroup.gr 

• Το Έγγραφο από τη ∆ικηγορική Εταιρεία ΜΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΠΡΗΣ µε ηµεροµηνία 18/03/2011 και το 
έγγραφο από το ∆ικηγορικό Γραφείο ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε ηµεροµηνία 19/10/2009 ως 
Νοµικών Ελεγκτών και οι οποίοι δεν διατηρούν κανένα συµφέρον µε την Εταιρεία και της θυγατρικές της, 
µε τη συναίνεση των ως άνω δικηγορικών εταιρειών και τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας, 

• Η Έκθεση Οικονοµικού Ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2008 και 01.01-30.09.2009 της 
ελεγκτικής εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Λεωφ. Κηφισίας 124, 115 26, Αθήνα τηλ.: 210 74 80 
600) µε τη συναίνεση της ως άνω ελεγκτικής Εταιρίας και τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας. 

• Η Έκθεση Οικονοµικού Ελέγχου περιόδου 01.10-31.12.2009 και χρήσης 2010 της ελεγκτικής εταιρείας 
ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (Πατησίων 75, 104 34, Αθήνα, 210 8211754) µε τη συναίνεση της ως άνω 
ελεγκτικής εταιρείας και τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας. 
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• H έκθεση αποτίµησης της εξαγοραζόµενης εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. η οποία συντάχθηκε τον 
Νοέµβριο του 2010 µε τη συναίνεση της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON A.E.  και τη σύµφωνη 
γνώµη της Εταιρίας. 

• Την επιστολή της Νοµικού Συµβούλου της Εταιρείας κα. Καλλιόπη Τσιάγκα αναφορικά µε τις ∆ικαστικές 
και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες του Οµίλου µε την συναίνεση της και τη σύµφωνη γνώση της Εταιρείας.  

• Το εγκεκριµένο από το ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών  πληροφοριακό της εξαγοράς του 100% της Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. από την Εταιρεία. 

 
Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, πλην των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες στις 
συγκεκριµένες διευθύνσεις δεν αποτελούν µέρος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 

1.4.6 Πληροφορίες για τις µετοχές της Εταιρείας 
 
Οι µετοχές της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) είναι άυλες κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου και 
διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Χαµηλής ∆ιασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών στον κλάδο 
«Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - ∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της µετοχής της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην 
VELL) είναι GRS254183007. Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι 
η Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110, 10441, Αθήνα. 
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2 Επενδυτικοί Κίνδυνοι 

Η επένδυση σε χρεωστικούς τίτλους της Εταιρείας υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων. Εκτός από τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Εταιρεία και τον Όµιλό της, οι 
µελλοντικοί επενδυτές, πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση πιθανής επένδυσης σε χρεωστικούς τίτλους 
αυτής, πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τους παρακάτω αναφερόµενους επενδυτικούς κινδύνους. Εάν 
επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η χρηµατοοικονοµική θέση της 
Εταιρείας ή/και τα αποτελέσµατά της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς µε συνέπεια να µην 
είναι δυνατή η αποπληρωµή τόκων ή και του κεφαλαίου της Β’ σειράς του Μετατρέψιµου Οµολογιακού 
∆ανείου. Επίσης οι εν λόγω κίνδυνοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε πτώση της αξίας και της τιµής πώλησης των 
κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της Εταιρείας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους 
οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές και επίσης σε αυτήν την περίπτωση δε θα είναι συµφέρουσα η µετατροπή 
των µετατρέψιµων οµολογιών σε κοινές ονοµαστικές µετοχές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες 
που περιγράφονται παρακάτω, µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρεία και 
ο Όµιλός της. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που 
θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν επίσης δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της 
Εταιρείας και του Οµίλου της.  
 
Σηµειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποίηση τους όσον αφορά 
στην βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς.  

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Εξάρτηση από τους Κύριους Μετόχους   

Οι κύριοι µέτοχοι, Blake Assets S.A. - της οποίας το σύνολο των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου των 
µετοχών ελέγχεται από τον Κωνσταντίνο Βελάνη - κ. Σπύρος Τασόγλου και Γ. ∆ηµητρίου κατέχουν συνολικά 
62,05% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι παραπάνω κύριοι µέτοχοι θα συνεχίσουν να 
κατέχουν τα παραπάνω ποσοστά, µετά την έκδοση του µετατρέψιµου σε µετοχές οµολογιακού δανείου, υπό 
την προϋπόθεση ότι όλοι οι µέτοχοι θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώµατά τους, ήτοι το δικαίωµα προτίµησης 
και το δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές (σχετικά µε την διαµόρφωση του ποσοστών τους 
µετά την έκδοση του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου βλ. ενότητα 4.8 «Μείωση ∆ιασποράς»). Ως 
αποτέλεσµα, οι παραπάνω κύριοι µέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν σηµαντικά τις υποθέσεις της 
Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της εκλογής όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και να 
εγκρίνουν ή να απορρίπτουν άλλα θέµατα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της. 

Εξάρτηση από Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες  

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.  Ο όµιλος 
και η εταιρεία διενεργούν εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα που αφορούν εισαγωγές αποθεµάτων από 
χώρες του εξωτερικού (π.χ. USD, JPY). Λόγω του ύψους των συναλλαγών αυτών και του νοµίσµατος της 
συναλλαγής, ο όµιλος και η εταιρεία δεν είναι εκτεθειµένοι σε σηµαντικό κίνδυνο από διακυµάνσεις 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 

Ο Όµιλος εφαρµόζει τη µέθοδο της προαγοράς συναλλάγµατος για το µεγαλύτερο µέρος των εισαγωγών του  
που αφορά σε ξένο νόµισµα, µε σκοπό τη µείωση του συναλλαγµατικού κινδύνου.  Και ως εκ τούτου, η 
έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί 
διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης 
σχετικών µέτρων. 

Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο Όµιλος και η Εταιρεία εκχωρούν δυνάµει συµβάσεων factoring το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων τους 
από τις πωλήσεις προς τους πελάτες τους, χωρίς δικαίωµα αναγωγής του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος. Με τις 
συµβάσεις αυτές έχει συµφωνηθεί ανώτατο όριο κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου κατά ποσοστό από 50% -
100% κατά το υπόλοιπο δε ο σχετικός κίνδυνος βαρύνει τον Όµιλο και την Εταιρεία, που θεωρείται αποδεκτό 
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όριο ανάληψης κινδύνου. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων δεν ασφαλίζονται, 
καθόσον θεωρούνται ως βεβαίας είσπραξης.   

Η Εταιρεία και ο Όµιλος σχηµατίζουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.  

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά διαφόρων χρεωστών δεν ασφαλίζονται.  

Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, σε συνδυασµό µε την µειωµένη ανάληψη κινδύνων από τα 
τραπεζικά ιδρύµατα (Factoring), την επίταση του φαινοµένου έκδοσης ακάλυπτων επιταγών και την αδυναµία 
ασφάλισης του συνόλου των απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας είναι δυνατόν να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας. 

Ο περιορισµός του κινδύνου επιτυγχάνεται µε την πραγµατοποίηση από τη διοίκηση της Εταιρείας 
προβλέψεων αποµείωσης των απαιτήσεων µε βάση την αρχή της συντηρητικότητας ή/και αµέσως µε τη 
διαπίστωση της επέλευσης των κινδύνων, ούτως ώστε τα όποια δυσµενή αποτελέσµατα να βαρύνουν τα 
µεγέθη και αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία εµφανίσθηκαν, ώστε οι οικονοµικές καταστάσεις που κάθε 
φορά παρουσιάζονται να απεικονίζουν µε ακρίβεια τις εισπράξιµες απαιτήσεις του Οµίλου. 

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία και ο Όµιλος, λαµβάνοντας υπόψη και τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις και 
συνθήκες της αγοράς όπου συναντώνται σηµαντικές οικονοµικές δυσχέρειες, δεν µπορεί να εγγυηθούν ότι θα 
εισπράττουν στο σύνολο τους τις απαιτήσεις τους από τους πελάτες.  

Κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων  

Λόγω της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, και της εντεύθεν σηµαντικής αύξησης των επιτοκίων 
δανεισµού, η πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση των δανειακών της υπολοίπων στα κατά το δυνατόν 
χαµηλότερα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία και ο Όµιλος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 
να διατηρεί διαχρονικά ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας. 

Η έκθεση σε κίνδυνο από διακυµάνσεις επιτοκίων για τις υποχρεώσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική 
βάση. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των χρηµατοδοτήσεων και το συνδυασµό επιτοκίων λαµβάνονται 
ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τις ανάγκες. 

Κατωτέρω παρατίθεται η ευαισθησία του αποτελέσµατος της περιόδου καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε µια 
µεταβολή του επιτοκίου δανειοδοτήσεων της τάξης του +1% ή -1%, για την Εταιρεία και τον Όµιλο: 

(α) Αύξηση επιτοκίων κατά 1%: Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του 
Οµίλου, σε αυτή την περίπτωση, θα επιβαρύνονταν κατά € 492,17 χιλ. περίπου την 31.12.2010.  
 
(β) Μείωση επιτοκίων κατά 1%: Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του 
Οµίλου, σε αυτή την περίπτωση, θα αυξάνονταν κατά € 492,17 χιλ. περίπου την 31.12.2010. 
 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά, ότι ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός δεν θα µεταβληθεί σηµαντικά στο τέλος 
της χρήσης. Οι όποιες επιπτώσεις από τον επιτοκιακό κίνδυνο, ενόψει της σταθερότητας των επιτοκίων 
διεθνώς εκτιµάται ότι θα είναι περιορισµένες και σε κάθε περίπτωση ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται ως 
ελεγχόµενος από τη διοίκηση της Εταιρείας.  
 
Σε κάθε περίπτωση, µια σταδιακή αύξηση των επιτοκίων που ενδέχεται να επιβληθεί στο µέλλον από τους 
τραπεζικούς οργανισµούς συνεπεία της αύξησης του επιτοκίου της ΕΚΤ δύναται να επιβαρύνει περαιτέρω τα 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου  και ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα του Οµίλου. 

Κίνδυνος Αποθεµάτων – Προµηθευτών. 

 
Ο Όµιλος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις 
ενδεχόµενες ζηµιές από διάφορες αιτίες των αποθεµάτων του. Επιπρόσθετα η ∆ιοίκηση επανεξετάζει 
περιοδικά την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων εµπορευµάτων και σχηµατίζει κατάλληλες 
προβλέψεις, ώστε η αξία τους στις οικονοµικές καταστάσεις να ταυτίζεται µε την πραγµατική αξία 
ρευστοποίησης. Επιπρόσθετα διενεργούνται περιοδικά καταστροφές των τυχόν µη εµπορεύσιµων προϊόντων, 
εµπορευµάτων ή αχρήστων παγίων, που ούτως διαγράφονται από τα αποθέµατα. 
 
Την 31.03.2011 το σύνολο αποθεµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας ήταν € 11.903.516,10 και € 
1.306.693,62 αντίστοιχα. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι ο συνεχής έλεγχος και η ορθή διαχείριση των 
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αποθεµάτων, προκειµένου να διατηρούνται στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα, αποτελούν τρόπο επιτυχούς 
αντιµετώπισης του κινδύνου. Τα αποθέµατα δεν διατρέχουν κινδύνους ταχείας απαξίωσης τους από χρήση εις 
χρήση.  
 
Η αποκλειστική διανοµή των προϊόντων De' Longhi από την Εταιρεία έπαυσε να υφίσταται. Επιπλέον, µε την 
πώληση της θυγατρικής εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε δεν υφίστανται πλέον οι συµβάσεις αποκλειστικής 
διανοµής που διατηρούσε η προαναφερόµενη θυγατρική για τον Όµιλο µε τις εταιρείες ARIETE SPA, HELEN 
OF TROY και PRINCESS HOLDING B.V. Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία µε γνώµονα την ισχυροποίηση της θέση 
της στην αγορά οικιακών µικροσυσκευών και άλλων µικροσυσκευών προέβη στην εξαγορά κατά 100% της 
εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (βλ. ενότ. 3.14.1 Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.). Επιπλέον, στο συµφωνητικό 
µεταβίβασης των µετοχών της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. προς την Nufer Enterprises Limited προβλέπεται 
η σύναψη σύµβασης υποδιανοµής των προϊόντων HELEN OF TROY και PRINCESS HOLDING B.V. από την 
Εταιρεία. Τέλος, οι κυριότεροι προµηθευτές του οµίλου µε την προσθήκη και της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 
αποτελούν η SINGER, (µέσω της ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.), η TOYOTOMI CO. LTD, η KENWOOD 
ELECTRONICS EUROPE B.V., η Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε και η Gaggia SpA (µέσω 
της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.) µε τις οποίες ο Όµιλος διατηρεί µακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας.  
 
Η θυγατρική «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» παράγει µεγάλο µέρος των εµπορευµάτων της σε 
εργοστάσια του εξωτερικού, αλλά, λόγω δυνατότητας επιλογής εναλλακτικών παραγωγικών µονάδων, δεν 
θεωρείται ότι εξαρτάται  από τους προµηθευτές της.  
 
Η θυγατρική «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» εισάγει τα εµπορεύµατά της από οίκους του Εξωτερικού, την 
αποκλειστική διανοµή των οποίων έχει αναλάβει και µε τους οποίους διατηρεί µακροχρόνιες σχέσεις, εκτός 
από τα private labels των πελατών της, τα οποία κατασκευάζει σε εργοστάσια στην Κίνα, τα οποία αυτή 
επιλέγει. 
 
Τυχόν απώλεια των προµηθευτών του Οµίλου δύναται να επηρεάσει αρνητικά τα οικονοµικά µεγέθη του 
Οµίλου σε περίπτωση µη έγκαιρης αναπλήρωσης αυτών µε νέους προµηθευτές αντίστοιχης εµβέλειας.   

H Εταιρεία δεν µπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλλει µερίσµατα στο µέλλον. 

Η Εταιρεία την εξεταζόµενη τριετία δεν κατέβαλε µερίσµατα. Οποιαδήποτε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, για την καταβολή µερισµάτων, εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής κατάστασης και των οικονοµικών αποτελεσµάτων της 
Εταιρείας και του Οµίλου. Συνεπώς, δεν µπορεί να δοθεί καµία διαβεβαίωση ότι η Εταιρεία θα καταβάλλει 
µερίσµατα στο µέλλον. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµάει ότι το κεφάλαιο κίνησης δεν θα επαρκέσει για τις 
δραστηριότητες του Οµίλου για τους επόµενους 12 µήνες 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης της δεν επαρκεί για το επόµενο χρονικό διάστηµα 
των 12 µηνών για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών κατά περίπου 20 εκατ. ευρώ (στο ποσό των € 20 
εκατ. περιλαµβάνεται και το υπόλοιπο του τιµήµατος εξαγοράς προς τους παλιούς µετόχους της Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. συνολικού ποσού € 10,78 εκατ.).  

Α. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, το έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης θα καλυφθεί µε τους ακόλουθους 
τρόπους: 

1) Με την παρούσα έκδοση της Β’ σειράς του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου ύψους € 15 εκατ. µε το 
οποίο αφενός θα εξοφληθεί η βραχυπρόθεσµη υποχρέωση από το υπόλοιπο του τιµήµατος εξαγοράς της Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ποσού ύψους € 10,78 εκατ) καθώς και θα καλυφθεί µέρος του τραπεζικού δανεισµού 
του Οµίλου (ποσού € 4,11 εκατ. περίπου)(βλ. ενότ. 4.9 Προορισµός των Νέων Κεφαλαίων).  

2) Με την χρήση αχρησιµοποίητων εγκεκριµένων τραπεζικών ορίων ύψους 5,5 εκ. ευρώ περίπου. 

Β. Σε περίπτωση µερικής κάλυψης και µε την συµµετοχή µόνο του κου. Γ. ∆ηµητρίου από τα € 15 εκατ. της 
παρούσας έκδοσης της Β’ σειράς του ΜΟ∆ το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διαµορφωθεί σε € 3,15 εκατ. Ο 
κ. ∆ηµητρίου θα συµµετάσχει στο δικαίωµα προεγγραφής αναλογικά µε βάση τον αριθµό των αδιάθετων 
οµολογιών, στην περίπτωση που υπάρχουν αδιάθετες οµολογίες, µε το ποσό των € 7,63 εκατ. περίπου. Άρα η 
συνολική συµµετοχή του θα διαµορφωθεί στο ποσό των € 10,78 εκατ. 
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Το επιπλέον έλλειµµα στην περίπτωση µερικής κάλυψης του ΜΟ∆ ύψους € 3.720 χιλ. θα καλυφθεί ως 
ακολούθως  

1. Λόγω της ακολουθούµενης πρακτικής ο Όµιλος θα ενισχύσει τον κύκλο εργασιών της από υφιστάµενα 
αποθέµατα και λιγότερο από αγορές εµπορευµάτων τις οποίες θα πραγµατοποιεί προκειµένου να έχει το 
απαιτούµενο επίπεδο ασφαλείας αποθεµάτων. Η ∆ιοίκηση προσδοκά ότι θα βελτιώσει το κεφάλαιο κίνησης 
της κατά το ποσό των € 2 εκατ.  

2. Η ενίσχυση της διαπραγµατευτικής θέσης του Οµίλου λόγω της µεγέθυνσης του, θα έχει σαν αποτέλεσµα 
την µείωση των απαιτήσεων κατά το ποσό των € 1,72 εκατ.  

Επιπλέον των ανωτέρω, η µείωση του ελλείµµατος θα επηρεασθεί θετικά από την ανανέωση των 
βραχυπρόθεσµων δανείων που λήγουν στους επόµενους δώδεκα µήνες. Στα πλαίσια αυτά ο Όµιλος προέβη 
ήδη σε ανανεώσεις αλληλόχρεου τραπεζικού δανεισµού ύψους € 5 εκατ. περίπου. 
 
Σε περίπτωση µη κάλυψης του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου και µη ανανέωσης εκ µέρους των 
δανειστριών τραπεζών, των προαναφερόµενων υφιστάµενων δανείων ή περιορισµού των υφισταµένων µη 
χρησιµοποιούµενων τραπεζικών ορίων, υπάρχει πιθανότητα ο Όµιλος να µην είναι σε θέση να καλύψει τις 
ανάγκες του σε κεφάλαιο κίνησης, εξέλιξη που θα έχει αρνητική επίπτωση στην χρηµατοοικονοµική του 
κατάσταση, στα αποτελέσµατα και τις  προοπτικές του Οµίλου. 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 

Παράγοντες πολιτικής και οικονοµικής φύσεως ή φυσικές καταστροφές που δεν τελούν υπό τον 
έλεγχο της Εταιρείας 

Μετά το ξέσπασµα της διεθνούς οικονοµικής κρίσης παρατηρήθηκε ένας συνεχώς αυξανόµενος περιορισµός 
των πιστώσεων προς τους καταναλωτές από τα τραπεζικά ιδρύµατα και πρόσθετη επίταση του ανταγωνισµού, 
η οποία οδήγησε στην αύξηση των πιστώσεων προς τα σηµεία πώλησης και στη µείωση των περιθωρίων 
κέρδους χονδρικής, ενώ κατά την εκτίµηση της διοίκησης της Εταιρείας – ενόψει της έλλειψης ακριβών 
στατιστικών στοιχείων – η συνολική αγορά ηλεκτρικών συσκευών παρουσίασε µείωση.  
 
Επιπλέον παρατηρήθηκε µία αύξηση του µεριδίου των αλυσίδων καταστηµάτων στην λιανική αγορά 
ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και µία επίταση του ανταγωνισµού µεταξύ τους, που οδήγησε σε µείωση των 
τιµών λιανικής και συνακόλουθα χονδρικής, και σταθεροποίηση της καταναλωτικής δαπάνης.  
 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι οι συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά κατά τη χρήση 2010 
επηρέασαν αρνητικά την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας και του Οµίλου, ενώ αντίστοιχες 
συνθήκες εκτιµάται ότι θα επικρατήσουν στην αγορά ηλεκτρικών συσκευών, όπου δραστηριοποιείται η 
Εταιρεία και ο Όµιλος και για τους επόµενους 12 µήνες. 
 
Επιπλέον, η ζήτηση των προϊόντων και κατ' επέκταση οι πωλήσεις και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας 
επηρεάζονται από διάφορους εξωγενείς µε την δραστηριότητα και τον κλάδο της Εταιρείας παράγοντες, όπως 
είναι η πολιτική αστάθεια και η οικονοµική αβεβαιότητα. Η απειλή ή η πραγµατοποίηση ενός πολέµου ή µίας 
επίθεσης, η εξάπλωση µίας επιδηµίας, η εµφάνιση τυφώνων ή ξηρασίας είναι παράγοντες τους οποίους δεν 
µπορεί να προβλέψει και να ελέγξει η Εταιρεία και οι οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν το οικονοµικό, το 
πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον µε αρνητικά αποτελέσµατα για την Εταιρεία και τον Όµιλο γενικότερα. 
Επιπλέον παράγοντες όπως φορολογικές πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές που µπορεί να 
επηρεάσουν την εγχώρια αγορά ενδέχεται να έχουν αρνητική επιρροή στην πορεία της Εταιρείας. 
 

Μεταβολές στην καταναλωτική συµπεριφορά 

Το επίπεδο της καταναλωτικής δαπάνης εξαρτάται από διάφορες παραµέτρους όπως οι γενικότερες συνθήκες 
της οικονοµίας, ο πληθωρισµός, τα επιτόκια, το ενεργειακό κόστος, η καταναλωτική πίστη κλπ. Οι 
καταναλωτικές δαπάνες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά και δη για τα προϊόντα της Εταιρείας και του Οµίλου 
είναι ελαστικές δαπάνες και επηρεάζονται σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε άλλες δαπάνες για βασικά αγαθά 
κατά τη διάρκεια περιόδων οικονοµικής ύφεσης κατά τις οποίες το διαθέσιµο εισόδηµα περιορίζεται. Κατά 
συνέπεια, τόσο η είσοδος της ελληνικής οικονοµίας σε περίοδο ύφεσης αλλά και η οικονοµική κρίση που 
αντιµετωπίζουν οι οικονοµίες που δραστηριοποιείται ο Όµιλος, θα µπορούσε να επιδράσει δυσµενώς στη 
δραστηριότητα, στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, στα αποτελέσµατα και στις προοπτικές του Οµίλου. 
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ 

Μη επαρκής κάλυψη της παρούσας έκδοσης του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 

 
Τυχόν µερική µόνο κάλυψη της επικείµενης έκδοσης µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου θα σηµάνει λιγότερα 
κεφάλαια αφενός για την εξόφληση του υπολειπόµενου ποσού της εξαγοράς της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. το 
οποίο ανέρχεται σε € 10.780 χιλ. και αφετέρου για την µείωση του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου. 
 
Ως εκ τούτου, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θα πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους εξεύρεσης 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.  

Επίδραση της έκδοσης του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου στην τιµή της µετοχής 

Η τιµή της µετοχής της Εταιρείας µπορεί να παρουσιάσει αυξηµένες διακυµάνσεις οι οποίες µπορεί να 
προέρχονται από α) εκτιµήσεις των επενδυτών για τη µετατροπή των Οµολογιών, β) πωλήσεις µετοχών της 
Εταιρείας από επενδυτές που θεωρούν τις οµολογίες πιο ελκυστική επένδυση. Τα παραπάνω ενδεχοµένως να 
οδηγήσουν σε αυξηµένη µεταβλητότητα στην τιµή της µετοχής της Εταιρείας. 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΤΗ 

Συγκυριακοί Εξωγενείς Παράγοντες 

 
Οι επενδυτές πρέπει να είναι ενήµεροι πως η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρείας µπορεί να 
υπόκειται σε µεγάλες διακυµάνσεις που να οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που δεν ελέγχονται από την 
Εταιρεία και δεν έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα και τη χρηµατοοικονοµική της κατάσταση. Η πορεία των 
διεθνών χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού, η απειλή τροµοκρατικών 
χτυπηµάτων ή εχθροπραξιών σε ευαίσθητες για την παγκόσµια οικονοµία περιοχές και γενικότερα το αίσθηµα 
γεωπολιτικής αστάθειας, είναι παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν σε µείωση της τιµής των µετοχών της 
Εταιρείας και σε καµία περίπτωση, οι συµµετέχοντες στην έκδοση του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 
δεν είναι εξασφαλισµένοι απέναντι στον ως άνω κίνδυνο. 
 

Η Τιµή της Κοινής Μετοχής ενδέχεται να παρουσιάσει ∆ιακυµάνσεις 

 
Η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρείας µπορεί να υπόκειται σε διακυµάνσεις, ως αποτέλεσµα 
πλήθους παραγόντων, πολλοί από τους οποίους είναι εκτός του ελέγχου της. Μεταξύ των παραγόντων αυτών 
περιλαµβάνονται –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- οι ακόλουθοι: 

•  ∆ιακυµάνσεις στα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας και του Οµίλου, 

•  η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και του Οµίλου, 

•  η κατάσταση της Ελληνικής οικονοµίας και της οικονοµίας των χωρών στις οποίες επεκτείνει τις 
δραστηριότητές της,  

•  πιθανή ή πραγµατοποιηθείσα πώληση µεγάλων πακέτων κοινών µετοχών της Εταιρείας στην αγορά, 

•  αλλαγές εκτιµήσεων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών από χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές, ή η 
αδυναµία εκπλήρωσης των προσδοκιών των αναλυτών, 

•  πολιτική αστάθεια ή ενδεχόµενη πολεµική σύρραξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό  

• η γενικότερη κατάσταση των κεφαλαιαγορών και  
• η εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία της Χαµηλής ∆ιασποράς και Ειδικών 

Χαρακτηριστικών. 
 
Σηµειώνεται ωστόσο ότι, σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, η αναµενόµενη µελλοντική πορεία της 
µετοχής είναι συνυφασµένη µε τα µελλοντικά λειτουργικά αποτελέσµατά της, και επιπλέον τις επιχειρηµατικές 
κινήσεις της ∆ιοίκησης όσον αφορά την εν γένει ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. 
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3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
 
Μεταβολές στη δοµή του Οµίλου  
 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) της χρήσης 2008 
περιλαµβάνεται για όλη την χρήση η εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 
100%) µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  
 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) της χρήσης 2009 
περιλαµβάνεται η εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 100%) και η Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. (ποσοστό συµµετοχής 100% για την περίοδο από 29.01-31.12.2009) µε την 
µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  
 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) της χρήσης 2010 
περιλαµβάνεται η εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 100%) και η Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 100% και για την περίοδο από 14.10 – 31.12.2010). Η Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. έπαυσε να ενοποιείται από την 14.10.2010.  
 
Ως εκ τούτου τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 δεν είναι απολύτως 
συγκρίσιµα µεταξύ τους. Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκαν pro forma οικονοµικές καταστάσεις για τις 
χρήσεις 2009 και 2010.  
 
Σηµαντικότερα Έκτακτα Γεγονότα κατά τις χρήσεις 2008-2010. 
 
2009 
 
• Η Εταιρεία προέβη στην πώληση του ακινήτου της επί της Τατοΐου 112, Μεταµόρφωση. Από την πώληση 
του ακινήτου προέκυψε κέρδος ύψους € 5.349,71 χιλ. το οποίο ωφέλησε τα αποτελέσµατα της χρήσης 
2009.  

 
• Επίσης κατά την ίδια χρήση, λόγω της µη ανανέωσης της σύµβασης συνεργασίας µε την De’ Longhi 
Applainces SRL, η Εταιρεία προέβη στην διενέργεια έκτακτων προβλέψεων αναδιάρθρωσης 
δραστηριοτήτων ύψους € 550 χιλ.  

 
• Κατά την εξαγορά της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. τη χρήση 2009 προέκυψε υπεραξία συνολικού ύψους 
€ 2.301,81 χιλ. Η Εταιρεία κατά την 31.12.2009 διενήργησε έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας. Από τον 
έλεγχο αυτό προέκυψε αποµείωση της υπεραξίας κατά € 850,00 χιλ η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα 
της χρήσης 2009. 

 
2010 
 
• Κατά την χρήση 2010 η Εταιρεία αναγνώρισε έσοδο ποσού ύψους € 2.290 χιλ. το οποίο είναι απόρροια 
της συµφωνίας που έχει κάνει η Εταιρεία µε τον ιταλικό οίκο De’ Longhi Applainces Srl και ειδικότερα 
στην αναγνώριση του παράγωγου χρηµατοπιστωτικού µέσου του δικαιώµατος προαιρέσεως πώλησης / 
αγοράς του 40% των µετοχών της εταιρείας De’ Longhi Kenwood Εµπορία Ηλεκτρικών Ειδών Ανώνυµη 
Εταιρεία η οποία είναι θυγατρική της De’ Longhi Applainces SRL στην εύλογη αξία του. 

 
• Κατά την χρήση 2010, η Εταιρεία αναγνώρισε την εύλογη αξία των µετοχών που λαµβάνει της 
προαναφερόµενης εταιρείας, ποσού € 710 χιλ., έναντι του Goodwill της επί ετών διανοµής των προϊόντων 
De’Longhi στην Ελλάδα που παραχώρησε, σύµφωνα µε την από 21.05.2010 Σύµβαση µε την De Longhi 
Applainces SRL.  

 
• Κατά την χρήση 2010, η Εταιρεία αναγνώρισε ζηµιές αποµείωσης περιουσιακών στοιχείων ύψους € 
569,92 χιλ. Οι ζηµιές αφορούσαν στο σήµα Singer το οποίο χρησιµοποιεί η θυγατρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣ. 
ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. βάσει σχετικής σύµβασης παραχώρησης άδειας χρήσης σήµατος. Τον Οκτώβριο του 
2010 η ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε σε συµφωνία και περιορίστηκε το δικαίωµα χρήσης του 
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σήµατος Singer µόνο στην Ελλάδα. Έτσι, η Εταιρεία προέβη στην αποµείωση της αξίας του σήµατος που 
ενσωµάτωσε κατά την απόκτηση της θυγατρικής ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. Το ποσό αυτό επιβάρυνε 
τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010.  

 
• Τέλος η Εταιρεία κατά την ίδια χρήση αναγνώρισε επιπλέον ποσό € 100 χιλ. ως έκτακτη πρόβλεψη 
αναδιάρθρωσης δραστηριότητας λόγω της µη ανανέωσης της σύµβασης συνεργασίας µε την De’ Longhi 
Applainces SRL. Το ποσό αυτό επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010. Η συνολική πρόβλεψη που 
σχηµατίστηκε τόσο στη χρήση 2009 ύψους € 550 χιλ όσο και στη χρήση 2010 ύψους € 100 χιλ., 
χρησιµοποιήθηκε κατά το ποσό των € 378,40 χιλ. για αποζηµίωση προσωπικού, κατά το ποσό των € 
249,76 χιλ. για κάλυψη υποχρεώσεων της θυγατρικής µη ενοποιούµενης εταιρείας ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ και για δαπάνες ανάπτυξης δραστηριοτήτων ύψους € 21,84 χιλ.  

 
• Η Εταιρεία, στις 14.10.2010, πώλησε το σύνολο των µετοχών της θυγατρικής Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 
Α.Ε.Ε.Η.Σ. Το τίµηµα της πώλησης της θυγατρικής διαµορφώθηκε στο ποσό των € 300.000. Η Εταιρεία, 
εκτιµώντας ότι το τίµηµα της πώλησης αποτελεί ασφαλή ένδειξη της εύλογης αξίας, αναγνώρισε 
περαιτέρω αποµείωση της συµµετοχής αυτής στα βιβλία της ύψους € 655 χιλ. εις βάρος των 
αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την χρήση 2010. 

 

3.1 Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες χρήσης 2008 – 2010 από τις ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν βάσει ∆.Π.Χ.Α. 
 
Οι ακόλουθες ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της χρήσης 2010 προέρχονται από τις 
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2010, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον 
Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαϊλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» 
(Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100). Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν µε 
την από 29.03.2011 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας και µε την από 06.05.2011 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. 
των µετόχων της Εταιρείας. 
 
Οι ακόλουθες ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της χρήσης 2009 προέρχονται από τις 
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2009, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον 
Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαϊλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» 
(Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100). Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν µε 
την από 29.03.2010 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας και µε την από 16.06.2010 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. 
των µετόχων της Εταιρείας. 
 
Οι ακόλουθες ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της χρήσης 2008 προέρχονται από τις 
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2008, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον 
Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαϊλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» 
(Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100). Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν µε 
την από 26.03.2009 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας και την από 30.06.2009 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των 
µετόχων της Εταιρείας. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 

Κύκλος Εργασιών  34.192,10  35.413,59  30.829,33 

Μικτό Κέρδος 11.585,23  10.894,89  7.474,38 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων 1.329,03 (2.787,70) (5.089,44) 

Κέρδη (ζηµιές) προ Φόρων 46,18 108,43 (6.396,32) 

Καθαρά Κέρδη (ζηµιές) Χρήσης (188,86) 205,55 (6.226,34) 

Κατανέµονται σε     

Ιδιοκτήτες µητρικής  (188,86) 205,55 (6.154,40) 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - (71,94) 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα     

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 55,16 - 13,37 
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Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (133,69) 205,55 (6.212,97) 

Κατανέµονται σε     

Ιδιοκτήτες µητρικής  (133,69) 205,55 (6.141,03) 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - (71,94) 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Οµίλου για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 ανά κατηγορία προϊόντων 
εµφανίζονται στον κάτωθι πίνακα:  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 

Μικροσυσκευές 15.814,33 20.606,11 13.527,28 

Θερµαντικά 3.013,53 1.858,72 1.858,27 

Λευκές Συσκευές 152,96 71,03 653,9 

Κλιµατιστικά 4.277,00 1.601,89 3.042,59 

Είδη Οικιακής Χρήσης 330,81 618,96 469,61 

Μαύρες Συσκευές 21,32 -0,07 494,49 

Βιοµηχανικά Μηχανήµατα 373,28 176,16 278,69 

Οικιακές Ραπτοµηχανές 7.251,82 8.345,14 8.582,85 

Πρέσες - βάσεις πρεσών 2.957,05 2.135,65 1.454,01 

Είδη Ξενοδοχείου - - 13,00 

Παροχή Υπηρεσιών - - 454,64 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 34.192,10 35.413,59 30.829,33 
 Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.  

 
Σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα, στη χρήση 2009 παρατηρείται σηµαντική αύξηση στις πωλήσεις των 
µικροσυσκευών λόγω της ενοποίησης για πρώτη φορά της θυγατρικής εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 
ενώ αντίθετα παρατηρείται σηµαντική µείωση στις πωλήσεις των θερµαντικών και των κλιµατιστικών λόγω 
µείωσης της καταναλωτικής δαπάνης για αυτά τα προϊόντα συνεπεία της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. 
Επιπλέον, αύξηση παρουσίασαν και οι πωλήσεις των οικιακών ραπτοµηχανών λόγω της αύξησης του 
ενδιαφέροντος από µέρους των νοικοκυριών για αυτά τα προϊόντα. Στη χρήση 2010 παρατηρείται σηµαντική 
µείωση στις πωλήσεις µικροσυσκευών λόγω της πώλησης της θυγατρικής Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ την  
14.10.2010. Σηµαντική αύξηση παρατηρείται στις πωλήσεις λευκών συσκευών λόγω της ενεργότερης 
δραστηριοποίησης της θυγατρικής εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. Η αύξηση που παρατηρείται στις 
πωλήσεις των κλιµατιστικών οφείλεται στην ενοποίηση για πρώτη φορά της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. για την 
χρονική περίοδο 14.10-31.12.2010. 
 
Το µικτό κέρδος για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 σε επίπεδο Οµίλου διαµορφώθηκε σε € 11.585,23 χιλ., € 
10.894,89 χιλ. και € 7.474,38 χιλ. αντίστοιχα. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών το µικτό περιθώριο 
κέρδους διαµορφώθηκε σε 33,88% τη χρήση 2008, ενώ τη χρήση 2009 και τη χρήση 2010 µειώθηκε και 
διαµορφώθηκε σε 30,76% και 24,24% αντίστοιχα. Η µείωση του µικτού κέρδους στη χρήση 2010 έναντι των 
χρήσεων 2009 και 2008 οφείλεται στην αύξηση των εκπτώσεων και ποσοτικών προσφορών οι οποίες 
χορηγήθηκαν στους πελάτες του Οµίλου, λόγω της υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης, στην αποµείωση των 
αποθεµάτων, στο γεγονός ότι βάσει της συµφωνίας µεταξύ της εταιρείας και της De Longhi Applainces Srl η 
Εταιρεία πούλησε το 2010 το σύνολο των αποθεµάτων De Longhi  στο κόστος κτήσης τους στην De’Longhi 
Applainces Srl και στην De΄Longhi Kenwood Εµπορία Ηλεκτρικών Ειδών Α.Ε, καθώς και στην επίδραση της 
ενοποίησης για πρώτη φορά της Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. για το χρονικό διάστηµα από 14.10.2010 έως 
31.12.2010. Σηµειώνεται ότι λόγω της φύσης του κυρίου αντικειµένου της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 
(κλιµατισµός) οι επιδόσεις της στο τελευταίο τετράµηνο του 2010 καλύπτουν µόνο ένα µικρό µέρος της 
συνολικής ετήσιας δραστηριότητας.  
 
Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων ανήλθαν 
κατά τη χρήση 2010 σε € (5.089,44) χιλ. από € (2.787,70) χιλ. τη χρήση 2009 και από € 1.329,03 χιλ. τη 
χρήση 2008. Τα αυξηµένα ζηµιογόνα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 σε σχέση µε τη χρήση 2009 οφείλονται 
στα αυξηµένα έξοδα διάθεσης και διοίκησης καθώς και στην µείωση του µικτού κέρδους. Επιπλέον, στα 
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αποτελέσµατα της χρήσης 2010 περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. για την 
περίοδο 14.10-31.12.2010 τα οποία λόγω της εποχικότητας του αντικειµένου εργασιών είναι τη συγκεκριµένη 
περίοδο µειωµένα σε σχέση µε τα άλλα τρίµηνα. 
 
Τα αποτελέσµατα προ φόρων διαµορφώθηκαν τη χρήση 2010 σε ζηµιές ύψους € 6.396,32 χιλ. από κέρδη 
ύψους € 108,43 χιλ. τη χρήση 2009 και από κέρδη ύψους € 46,18 χιλ. τη χρήση 2008. Τα κέρδη της χρήσης 
2009 οφείλονται κατά κύριο λόγο στην επίτευξη κέρδους από την εκποίηση του ακινήτου της Εταιρείας στην 
Τατοΐου 112, Μεταµόρφωση γεγονός το οποίο είχε σαν αποτέλεσµα την µείωση των ενσώµατων παγίων τη 
χρήση 2009 (βλέπε πίνακα κατωτέρω). Οι ζηµίες που παρουσίασε ο Όµιλος τη χρήση 2010 οφείλονται κατά 
κύριο λόγο στην µείωση του κύκλου εργασιών και του µικτού κέρδους του Οµίλου. Σηµειώνεται ότι στα 
αποτελέσµατα της χρήσης 2010 περιλαµβάνονται για πρώτη φορά και τα αποτελέσµατα της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε. για την περίοδο από 14.10.2010-31.12.2010 επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα περαιτέρω δεδοµένου 
και της εποχικότητας του αντικειµένου εργασιών της.  
 
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΙΛΟΥ Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) 

(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.540,33 9.389,25 63.179,55 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία    
Αποθέµατα 7.609,68 8.539,82 12.705,04 

Πελάτες  15.457,70 15.757,10 22.732,66 
Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις 672,22 744,80 5.398,92 
∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµα/κα Στοιχεία - - 203,60 

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία στην Εύλογη Αξία µέσω Αποτελεσµάτων 1,58 1,58 0,00 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 2.918,39 1.791,74 4.222,59 
Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων 26.659,58 26.835,05 45.262,81 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 38.199,91 36.224,30 108.442,36 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    
Σύνολο Καθαρής Θέσης 11.847,45 12.053,00 15.935,58 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων  8.138,96 3.944,82 25.706,59 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    

Προµηθευτές 5.778,70 6.054,65 11.462,64 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 10.147,49 12.069,28 39.078,39 
Βραχυπρόθεσµες δόσεις Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  - - 2.185,03 
Βραχυπρόθεσµες δόσεις Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης  484,70 - 194,05 
Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος - 146,46 40,72 
Λοιπές Υποχρεώσεις & Μεταβατικοί Λογαριασµοί 1.802,62 1.956,09 13.839,36 
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 18.213,51 20.226,48 66.800,20 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  38.199,91 36.224,30 108.442,36 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Η αύξηση του υπολοίπου του λογαριασµού Αποθέµατα τη χρήση 2009 σε σχέση µε τη χρήση 2008 οφείλεται 
κατά κύριο στην ενοποίηση για πρώτη φορά της θυγατρικής εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ., η οποία 
εξαγοράσθηκε την 29.01.2009.  
 
Ο λογαριασµός Πελάτες ανήλθε τη χρήση 2010 σε € 22.732,66 χιλ. από € 15.757,10 χιλ. τη χρήση 2009 και 
από € 15.457,70 χιλ. τη χρήση 2008. Το υπόλοιπο του λογαριασµού τη χρήση 2009 σε σχέση µε τη χρήση 
2008 παρέµεινε σε σταθερά περίπου επίπεδα. 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός του Οµίλου ανήλθε κατά τη χρήση 2010 σε € 
39.078,39 χιλ. από € 12.069,28 χιλ. τη χρήση 2009, και σε € 10.147,49 χιλ. τη χρήση 2008.  
 
Η αύξηση των υπολοίπων των λογαριασµών πελατών, αποθεµάτων και βραχυπρόθεσµου τραπεζικού 
δανεισµού τη χρήση 2010 σε σχέση µε τη χρήση 2009 οφείλεται για πρώτη φορά ενοποίηση της κατά 100% 
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θυγατρικής εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., η οποία εξαγοράσθηκε την 14.10.2010 παρά την πώληση της 
Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. και την απώλεια του ξένου οίκου De’ Longhi Applainces s.r.l. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά κέρδη ανά µετοχή του Οµίλου για τις χρήσεις 2008, 
2009 και 2010:  
 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  
(ποσά σε €) 2008 2009 2010 

Σταθµισµένος µέσος όρος αριθµού µετοχών σε κυκλοφορία  33.480.000 33.480.000 37.856.284 
Κέρδη αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής  (188.855,66) 205.554,50 (6.141.027,12) 
Βασικά Κέρδη ανά µετοχή (0,00564) 0,0061 (0,1622) 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους βασικούς δείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, 
κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων και υποχρεώσεων, αποδοτικότητας: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

(ποσά σε €) 2008 2009 2010 

∆είκτες Αποδοτικότητας    

Μέσου όρου Ιδίων κεφαλαίων  -1,59% 1,72% -44,49% 

Μέσου όρου Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων  3,96% 3,64% -7,12% 
∆είκτες Ρευστότητας     
Γενική Ρευστότητα  1,46 1,33 0,68 

Άµεση ρευστότητα 1,05 0,90 0,49 
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα (ηµέρες)    
Απαιτήσεις  165 162 269 
Αποθεµάτων  97 120 166 

Προµηθευτών  93 90 179 
∆είκτες ∆ανεικής Επιβάρυνσης     
Ξένα/ ίδια Κεφάλαια 2,22 2,01 5,81 

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / ίδια Κεφάλαια  0,86 1,04 3,50 
Πηγή: Στοιχεία από Εταιρεία µη ελεγµένα από ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.  

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων)  
Αποδοτικότητα µέσου όρου Ιδίων 
Κεφαλαίων  

Κέρδη µετά από φόρους τρέχουσας χρήσης / [(Ίδια κεφάλαια τρέχουσας χρήσης + Ίδια κεφάλαια 
προηγούµενης χρήσης)/2]} 

Αποδοτικότητα µέσου όρου Συνολικών 
Απασχ. Κεφαλαίων  

{(Κέρδη προ φόρων τρέχουσας χρήσης + Χρηµατοοικονοµικά έξοδα) / [(Σύνολο Ενεργητικού 
τρέχουσας χρήσης + Σύνολο Ενεργητικού προηγούµενης χρήσης)/2]} 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)  

Πελατών  [(Υπόλοιπο Πελατών και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις) / Κύκλος Εργασιών] * 365 

Προµηθευτών  
[(Υπόλοιπο Προµηθευτών, Γραµµατίων & Επιταγών πληρωτέων) / Κόστος πωληθέντων τρέχουσας 
χρήσης] * 365  

Αποθεµάτων  (Μέσος όρος Υπολοίπου Αποθεµάτων / Κόστος πωληθέντων τρέχουσας χρήσης) * 365  

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)  

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια  
(Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών + Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες) / Σύνολο 
Ιδίων Κεφαλαίων 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)  

Γενική Ρευστότητα  (Κυκλοφορούν Ενεργητικό) / (Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων)  

Άµεση Ρευστότητα  Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέµατα) / (Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων)  

 

3.2 Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες περιόδου 01.01 – 31.03.2011 βάσει ∆.Π.Χ.Α. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της περιόδου 01.01-31.03.2011 και 
01.01-31.03.2010: 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 01.01-31.03.2010 01.01-31.03.2011 

Κύκλος Εργασιών  7.362.29 6.685,67 

Μικτό Κέρδος 2.340.47 2.212.16 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (939,02) (391,81) 

Κέρδη (ζηµιές) προ Φόρων (1.216,15) (1.921,08) 

Καθαρά Κέρδη (ζηµιές) Χρήσης (1.129,71) (1.773,63) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα µετά από φόρους (1.129,71) (1.773,63) 
Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01-31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆.Π.Χ.Α. και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

  
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το πρώτο τρίµηνο της χρήσης 2011 µειώθηκε κατά 9,19% σε σχέση µε 
την περίοδο 01.01-31.03.2010. Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα των δυο περιόδων δεν είναι συγκρίσιµα 
δεδοµένου ότι κατά την περίοδο 01.01-31.03.2010 περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 
ΑΕΕΗΣ (έπαυσε να ενοποιείται την 14.10.2010) ενώ σε αυτά δεν περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ και των θυγατρικών της τα αποτελέσµατα των οποίων ενσωµατώθηκαν από την 
ηµεροµηνία εξαγοράς τους την 14.10.2010.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα στοιχεία ενοποιηµένου 
ισολογισµού κατά την 31.12.2010 και 31.03.2011: 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

(ποσά σε χιλ. €) 
01.01-

31.12.2010 
01.01-

31.03.2011 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 63.179,55 63.406,74 

Αποθέµατα 12.705,04 11.903,52 

Πελάτες  22.732,66 22.199,45 

Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις 5.398,92 6.017,39 

∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµα/κα Στοιχεία 203,60 203,60 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 4.222,59 7.054,33 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 45.262,81 47.378,29 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 108.442,36 110.785,03 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ   

Σύνολο καθαρής θέσης 15.935,58 14.164,33 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 25.706,59 28.499,85 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Προµηθευτές 11.462,64 11.681,23 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 39.078,39 38.547,63 

Βραχυπρόθεσµες δόσεις Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  2.185,03 2.386,82 

Βραχυπρόθεσµες δόσεις Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης  194,05 224,93 

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος 40,72 54,68 

Λοιπές Υποχρεώσεις & Μεταβατικοί Λογαριασµοί 13.839,36 15.225,56 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 108.442,36 110.785,03 
Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01-31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆.Π.Χ.Α. και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 
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3.3 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας 

3.3.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα 

 
Στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές να εκτιµούν 
ενήµεροι τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και 
τις προοπτικές της Εταιρείας καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές ονοµαστικές µετοχές 
της. 
 
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο αποτελείται από:  
α) το περιληπτικό σηµείωµα,  
β) το έγγραφο αναφοράς  
γ) το σηµείωµα µετοχικού τίτλου και  
δ) το παράρτηµα 
 
Οι µέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, θα µπορούν να απευθύνονται 
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242, τηλ. 210 53 86 
400  αρµόδιος ο κ. Θεόδωρος Ι. Βερβαινιώτης, Οικονοµικός ∆ιευθυντής. 
 
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της ισχύουσας νοµοθεσίας.  
 
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό, σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 
3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών www.ase.gr, 
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gov.gr, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
www.gedsa.gr και στην ιστοσελίδα του Συµβούλου Έκδοσης, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆, 
www.bankofcyprus.gr (στο εξής ο «Σύµβουλος Έκδοσης») για την παρούσα δηµόσια προσφορά ονοµαστικών 
οµολογιών µη διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές µε την έκδοση της Β’ σειράς 
µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων. Επίσης, το 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη µορφή, εφόσον ζητηθεί, 
στα γραφεία της Εταιρείας, Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242, τηλ. 210 53 86 400  και στα γραφεία του 
Συµβούλου Έκδοσης Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 26, Αθήνα. 
 
Το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνον 
όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από 
τις διατάξεις του Ν. 3401/2005 και του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 
 
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από τον 
Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά την Εταιρεία και 
την παρούσα έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου. 
 
Το φυσικό πρόσωπο που επιµελήθηκε της σύνταξης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι ο κ. Γεώργιος 
∆ηµητρίου του Ευάγγελου, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας.  
 
Το φυσικό πρόσωπο που επιµελήθηκε της σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου που καθίσταται διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αφού 
έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, 
εξ’ όσων γνωρίζουν αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενό του 
καθιστώντας το παραπλανητικό. 
 
Σύµβουλος Έκδοσης για την παρούσα δηµόσια προσφορά ονοµαστικών οµολογιών µη διαπραγµατεύσιµων 
στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές µε την έκδοση της Β’ σειράς µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε 
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆ 
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(Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27, Αθήνα, υπεύθυνοι κ.κ. Νικόλαος Τόλιας, Σπυρίδων Κυρίτσης, τηλ. 
210 7765403, φαξ 210 7765419) η οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συµφωνεί µε το περιεχόµενου του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου που καθίσταται διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι 
αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
είναι, εξ’ όσων γνωρίζει αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενο του. 
 
Η Εταιρεία, τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη 
του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ο Σύµβουλος Έκδοσης ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆, βεβαιώνουν 
ότι το περιεχόµενο του περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η σύνταξη είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του 
Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συµφέροντα των φυσικών και νοµικών προσώπων που 
συµµετέχουν στην παρούσα δηµόσια προσφορά της Β’ σειράς του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, 
ονοµαστικών οµολογιών, µη διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές της Εταιρείας µε 
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων, περιλαµβανοµένων των συγκρουόµενων 
συµφερόντων, τα οποία επηρεάζουν σηµαντικά την παρούσα δηµόσια προσφορά, πέρα των κατωτέρω 
συµφερόντων του Συµβούλου Έκδοσης και των προσώπων που ενεργούν για λογαριασµό του.  
 
Ο Σύµβουλος της παρούσας Έκδοσης Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτ∆, γνωστοποιεί στο επενδυτικό 
κοινό ότι έχει διενεργηθεί κατ’ εντολή του έκτακτος νοµικός έλεγχος από τη δικηγορική εταιρία «∆ικηγορικό 
Γραφείο Μούζουλας και Συνεργάτες, οδός Νίκης 13, Αθήνα τηλ.: 210 32 57 566 και από εταιρεία δικηγόρων 
ΜΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΠΡΗΣ. (Ασκληπιού 34 Αθήνα 106 80 τηλ: 210 3392 070 – 3), προκειµένου να δοθεί το 
έγγραφο του Νοµικού ελέγχου που παρατίθεται στην ενότητα «3.3.4 Έγγραφο Νοµικού Ελέγχου» του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Επίσης, κατ΄εντολή του Συµβούλου Έκδοσης Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια 
Εταιρεία Λτ∆, οι ελεγκτικές εταιρείες PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Λεωφ. Κηφισίας 124, 115 26,  Αθήνα τηλ.: 
210 7480600) και ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (Πατησίων 75, 104 34, Αθήνα, 210 8211754) προέβησαν σε 
έλεγχο της χρήσης 2008 και της περιόδου 01.01-30.09.2009 και της περιόδου 01.10-31.12.2009 και της 
χρήσης 2010 αντίστοιχα. Οι ως άνω Εκθέσεις παρατίθενται αντίστοιχα στις ενότητες "3.3.6 Έκτακτοι Ορκωτοί 
Ελεγκτές - Λογιστές’’. Επίσης ο Σύµβουλος έκδοσης γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι για την περίοδο 
01.01-31.03.2011 δεν έχει διενεργηθεί επισκόπηση από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή καθώς επίσης δεν έχει 
διενεργηθεί Νοµικός έλεγχος από την 14.01.2011.  
 
Ο Σύµβουλος Έκδοσης και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό του, δηλώνουν ότι δεν έχουν 
συµφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την παρούσα δηµόσια προσφορά ονοµαστικών οµολογιών µη 
διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές της Εταιρείας µε την έκδοση της Β’ σειράς 
µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων  πέραν των 
αµοιβών που θα λάβουν αναφορικά µε την έκδοση της Β’ σειράς του ΜΟ∆ (βλ. σχετικά ενότητες «4.10 
∆απάνες Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου» «4.11 Σύγκρουση Συµφερόντων» του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου). 
 

3.3.2 Νοµικός Έλεγχος  

Κατόπιν αιτήµατος του Συµβούλου Έκδοσης διενεργήθηκε προσηκόντως επιµελής Νοµικός Έλεγχος (εφεξής ο 
«Νοµικός Έλεγχος») για την Εταιρεία. Ο νοµικός έλεγχος επεκτάθηκε και στην ενοποιούµενη εταιρεία ΑΦΟΙ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. καθώς και στην εξαγορασθείσα την 29.01.2009 εταιρεία Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.   
 
Ο εν λόγω Νοµικός Έλεγχος διενεργήθηκε από το ∆ικηγορικό Γραφείο Μούζουλας και Συνεργάτες, οδός Νίκης 
13, Αθήνα τηλ.: 210 32 57 566 (εφεξής «Έκτακτος Νοµικός Ελεγκτής»). Για το ∆ικηγορικό Γραφείο 
«Μούζουλας και Συνεργάτες», αρµόδιος νοµικός είναι ο κ. Σπήλιος Μούζουλας (Α.Μ.∆.Σ.Α. 11299). Το 
∆ικηγορικό Γραφείο Μούζουλας και Συνεργάτες, δηλώνει ότι δεν συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε 
συµφέρον ή σχέση µε την Εταιρεία υπό την παρατήρηση ότι το ∆ικηγορικό Γραφείο Μούζουλας και 
Συνεργάτες ενδέχεται να παράσχει νοµική υποστήριξη στην Εταιρεία, στους κυρίους µετόχους της Εταιρείας 
ή/και συνδεδεµένων µε αυτούς ή/και µε την Εταιρεία προσώπων (υπό την έννοια του άρθρου 42ε 
παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920), στο µέλλον.  
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O Νοµικός Έλεγχος κάλυψε το χρονικό διάστηµα από 01.01.2006 έως και 16.10.2009 και διενεργήθηκε µε 
βάση τα έγγραφα, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έθεσαν η Εταιρεία και οι ενοποιούµενες εταιρείες στη 
διάθεσή του Νοµικού Ελέγχου και άλλες επιστολές-βεβαιώσεις τις οποίες έλαβε ο Έκτακτος Νοµικός Ελεγκτής 
κατά τη διενέργεια του ελέγχου που διενήργησε. 
 
Το ∆ικηγορικό Γραφείο Μούζουλας και Συνεργάτες, δηλώνει ότι παρέχει το δικαίωµα να περιληφθεί το 
έγγραφο του ελέγχου του στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Επιπλέον, το ∆ικηγορικό Γραφείο Μούζουλας και 
Συνεργάτες δηλώνει ότι παρέχει το δικαίωµα να τίθεται η Έκθεση του Νοµικού Ελέγχου στη διάθεση των 
ενδιαφερόµενων επενδυτών. 
 
Επίσης νοµικός έλεγχος διενεργήθηκε και για την περίοδο από 19.10.2009 έως την 14.01.2011 για την 
Εταιρεία και για τις ενοποιούµενες µε αυτήν εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. και από 1.1.2007 
έως 14.01.2011 αναφορικά µε την εταιρεία Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρείες 
αντιστοίχως. Τον νοµικό έλεγχο διενήργησε η εταιρεία δικηγόρων ΜΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΠΡΗΣ. (Ασκληπιού 34 
Αθήνα 106 80 τηλ: 210 3392 070 – 3). Η εν λόγω δικηγορική εταιρεία δηλώνει ότι α) η δικηγορική εταιρεία 
που διενήργησε τον παρόντα νοµικό έλεγχο δεν συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση 
µε την Εταιρεία και τις θυγατρικές που ενοποιεί, ώστε τυχόν τέτοια σύνδεση ή συµφέρον ή συγκρουόµενο 
συµφέρον να επηρεάζει τον νοµικό έλεγχο, β) παρέχεται στην Τράπεζα Κύπρου η άδεια να περιλάβει το 
έγγραφο του ελέγχου στο Πληροφοριακό Έγγραφο καθώς και να θέσει αυτόν στη διάθεση των 
ενδιαφερόµενων επενδυτών, ο οποίος θα βρίσκεται στα γραφεία της Τράπεζας και στα γραφεία της Εταιρείας. 

3.3.3 ∆ικαστικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες 

Νοµικός Σύµβουλος της Εταιρείας είναι η κα. Καλλιόπη Τσιάγκα, ∆ικηγόρος – Εταίρος της ∆ικηγορικής 
Εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΤΣΙΑΓΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οδός Σέκερη αρ. 4, τηλ. 
210 7297404, 210 7297405. 
 
Μετά από αίτηµα της Εταιρείας, η νοµική σύµβουλος µε την από 15.06.2011 επιστολή της βεβαιώνει ότι για 
περίοδο τουλάχιστον δώδεκα µηνών δεν κινήθηκε, καθόσον γνωρίζει, διοικητική, δικαστική ή διαιτητική 
διαδικασία εναντίον της εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. και της θυγατρικής της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΣ. 
ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. (συµπεριλαµβανοµένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεµεί ή ενδέχεται να κινηθεί 
εναντίον των ανωτέρω εταιρειών και έχει περιέλθει σε γνώση της) η οποία µπορεί να έχει ή είχε προσφάτως 
σηµαντικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία του Οµίλου.  
 
Η Εταιρεία δηλώνει ότι η επιστολή της Νοµικού Συµβούλου είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Εταιρείας, 
Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242, τηλ. 210 53 86 400  µετά από την έγκρισή του.  
 
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες της προαναφερθείσας δήλωσης του Νοµικού Συµβούλου της Εταιρείας κας. 
Καλλιόπη Τσιάγκα περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε την µορφή και στο πλαίσιο στο οποίο 
περιλαµβάνονται κατόπιν σχετικής συναίνεσης του εν λόγω Νοµικού Συµβούλου. 
 
Η κα. Καλλιόπη Τσιάγκα δηλώνει ότι δε συνδέεται και δε διατηρεί οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε την Γ.Ε 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) και τον Όµιλο της, περιλαµβανοµένων τυχόν συγκρουόµενων συµφερόντων, τα 
οποία δύνανται να επηρεάσουν σηµαντικά την παρούσα δηµόσια προσφορά, πλην όσων αναφέρονται 
ακολούθως: η κα. Καλλιόπη Τσιάγκα λαµβάνει αµοιβές από την Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) και τον Όµιλο 
της στο πλαίσιο παροχής νοµικών υπηρεσιών. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας  δηλώνει ότι ούτε η Εταιρεία ούτε οι θυγατρικές αυτής εταιρείες για το διάστηµα 
τουλάχιστον των τελευταίων δώδεκα µηνών δεν εµπλέκεται σε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία 
(συµπεριλαµβανοµένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεµεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της Εταιρείας 
και έχει περιέλθει σε γνώση της) η οποία µπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σηµαντικές επιπτώσεις στη 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εταιρείας ή/και του Οµίλου. 
 
Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη στα βιβλία του για δικαστικές και διαιτητικές 
διαδικασίες δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες τρίτων σε βάρος του Οµίλου.  
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3.3.4 Έγγραφο Νοµικού Ελέγχου 

Ο Νοµικός Έλεγχος της εταιρίας «Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.» (πρώην VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ.) 
και των συνδεδεµένων εταιριών της α) «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» και β) «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 
Α.Ε.Ε.Η.Σ.» για τη χρονική περίοδο από την 01.01.2006 µέχρι 16.10.2009 διενεργήθηκε από τους δικηγόρους 
Αθηνών Σπήλιο Μούζουλα (ΑΜ ∆ΣΑ 11299) και Στέλλα Τσαρτσάλη (ΑΜ ∆ΣΑ 20850) του δικηγορικού 
γραφείου «Σπ. Μούζουλας & Συνεργάτες», Νίκης 13, Αθήνα, τηλ. 210 3257578, το οποίο δεν συνδέεται και 
δεν διατηρεί οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε την Εταιρία. 
  
Το έγγραφο του Νοµικού ελέγχου, µε ηµεροµηνία 19/10/2009, παρατίθεται κατωτέρω: 
  

� «η Εταιρία και οι ως άνω Θυγατρικές έχουν συσταθεί νόµιµα και λειτουργούν σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες ελληνικούς νόµους και κανονισµούς, διαθέτουν όλες τις απαιτούµενες από το νόµο άδειες 
και εγκρίσεις οι οποίες είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν υπάρχει λόγος ανακλήσεως ή λήξεως αυτών 
και τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις όλων αυτών των αδειών και εγκρίσεων, 

� το καταστατικό της Εταιρίας δεν παραβιάζει τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του νοµοθετικού 
πλαισίου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της, 

� όλες οι µετοχές της Εταιρίας έχουν εκδοθεί νοµίµως και αποφέρουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις 
στους µετόχους της και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις ή βάρη επί των Μετοχών, πλην όσων 
αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση του νοµικού ελέγχου, 

� δεν υφίστανται δικαιώµατα προαιρέσεως, εγγυήσεις ή άλλα δικαιώµατα για την αγορά, συµφωνίες ή 
άλλες υποχρεώσεις για την έκδοση, ή δικαιώµατα µετατροπής ή ανταλλαγής των υποχρεώσεων µε 
κοινές µετοχές της Εταιρίας ή/και των ως άνω συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών, πλην όσων 
αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση του νοµικού ελέγχου, 

� η Εταιρία δεν συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή 
κοινοπραξίες ή συνεταιρισµούς οποιασδήποτε νοµικής µορφής, πλην των όσων αναφέρονται στην 
έκθεση του νοµικού ελέγχου, και ούτε έχει ενιαία διοίκηση ή κοινή διεύθυνση ή κοινή µετοχική σχέση 
µε άλλη επιχείρηση και ούτε υπάρχουν συµβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισµού οργάνων άλλης 
εταιρίας πλην των ως άνω Θυγατρικών,  

� η Εταιρία και οι ως άνω Θυγατρικές δεν έχουν παραβεί οποιεσδήποτε ουσιώδεις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από οιοδήποτε εφαρµοστέο κανόνα δικαίου ή από οποιαδήποτε σύµβαση, στην οποία 
είναι συµβαλλόµενες, ούτε έχει λόγο να πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί ότι έχουν 
παραβεί ουσιώδεις υποχρεώσεις τους βάσει οποιουδήποτε εφαρµοστέου κανόνα δικαίου ή 
οποιασδήποτε σύµβασης, 

� η Εταιρία και οι ως άνω Θυγατρικές δεν έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, ειδική ή άλλη, ούτε έχουν 
κατατεθεί εις βάρος τους αίτηση πτωχεύσεως ή αίτηση για να τεθούν υπό εκκαθάριση, ούτε 
συντρέχουν οι κατά τον νόµο προϋποθέσεις για την υποβολή τέτοιων αιτήσεων,  

� η Εταιρία και οι ως άνω Θυγατρικές, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που προσκοµίσθηκαν, 
έχουν λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την διαφύλαξη της πνευµατικής ιδιοκτησίας τους, 
σηµάτων, λογότυπων, σχεδίων, τεχνογνωσίας ή άλλων παρεµφερών δικαιωµάτων, 

� η Εταιρία και οι ως άνω Θυγατρικές έχουν δικαίωµα πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νοµής και 
κατοχής εφ' όλης της ουσιώδους κινητής και ακίνητης περιουσίας τους χωρίς εµπράγµατα βάρη (όσον 
αφορά την εταιρία Αφοί Βασ. Βελλάνη ΑΕΒΕ προσκοµίσθηκαν σχετικά στοιχεία µέχρι την 
31.12.2008), 

� δεν εκκρεµούν ποινικές διώξεις ή / και καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή / και διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας σύµφωνα µε τα υπ’ αριθµ. πρωτ. 
2750-7/31.03.2009, 2750-1/31.03.2009, 2750-10/31.03.2009, 367/6.4.2009, 2750-9/31.03.2009, 
2750-6/31.03.2009, 2094/08.04.2009 1170/6.4.2009, 2750-8/31.03.2009, 1831-6/7.4.2009, 83366-
1/10.09.2009 αντίγραφα ποινικού µητρώου που τέθηκαν υπόψη µας  

� η νοµική κατάσταση της Εταιρίας και των ως άνω Θυγατρικών της είναι σύµφωνη µε τους νόµους και 
τους κανονισµούς στους οποίους υπόκεινται, ιδίως όσον αφορά την ίδρυση της Εταιρίας και την 
καταστατική της λειτουργία,  

� δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει από νοµική άποψη την έκδοση από την 
Εταιρία µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου υπέρ παλαιών µετόχων µε τη διενέργεια δηµόσιας 
προσφοράς στην Ελλάδα,  

� δεν προέκυψαν γεγονότα ή άλλα στοιχεία νοµικής φύσης, τα οποία δύναται να επηρεάζουν ουσιωδώς 
την νοµική και την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας ή/και των ως άνω Θυγατρικών σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη µας και µε τις από 9 Μαρτίου 2009 επιστολές της ∆ικηγόρου Αθηνών, 
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κας Καλλιόπης Τσιάγκας, την από 5 Μαρτίου 2009 επιστολή του ∆ικηγορικού Γραφείου Π. Λ. 
Μαντζουράνης και Συνεργάτες, την οποία υπογράφει ο δικηγόρος Εµµανουήλ Ασίκης, και την από 28 
Φεβρουαρίου 2009 επιστολή του δικηγόρου Κωνσταντίνου Χαρώνη, µε εξαίρεση απαίτηση της 
Εταιρίας κατά της εταιρίας ∆.Ν. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε., η οποία αναφέρεται στην επιστολή του δικηγόρου 
Κωνσταντίνου Χαρώνη».  

 
Το Έγγραφο του Νοµικού Ελεγκτή (∆ικηγορικό γραφείο «Σπ. Μούζουλας & Συνεργάτες») που διενήργησε το 
Νοµικό Έλεγχο περιλαµβάνεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο κατόπιν σχετικής συναίνεσης αυτού µε τη σύµφωνη 
γνώµη της Εταιρίας, η οποία βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά από το πρωτότυπο 
Έγγραφο του Νοµικού Ελεγκτή και ότι εξ όσων γνωρίζει είναι σε θέση να βεβαιώσει, κατά την αναπαραγωγή 
του εν λόγω Εγγράφου στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, δεν υπήρξαν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις 
αναπαραγόµενες στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 
 
Ο Νοµικός Έλεγχος διενεργήθηκε και για την περίοδο από 19.10.2009 έως την 14.1.2011 για την Εταιρεία 
«Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.» (πρώην «VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ») και για την ενοποιούµενη µε αυτήν εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ 
Α.Ε.Β.Ε.» και από 1.1.2007 έως 14.1.2011 αναφορικά µε την εταιρεία Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και τις 
συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρείες αντιστοίχως από την ∆ικηγορική Εταιρεία µε την επωνυµία ΜΟΥΣΑΣ & 
ΤΣΙΜΠΡΗΣ Εταιρεία ∆ικηγόρων (ΑΜ/∆ΣΑ 80018). 
 
Το έγγραφο του νοµικού ελέγχου µε ηµεροµηνία 18/03/2011 παρατίθεται κατωτέρω : 

 

• «η Εταιρεία και οι ως άνω Θυγατρικές έχουν συσταθεί νόµιµα και λειτουργούν σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες ελληνικούς νόµους και κανονισµούς, διαθέτουν όλες τις απαιτούµενες από το νόµο άδειες 
και εγκρίσεις, οι οποίες είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν υπάρχει λόγος ανακλήσεως ή λήξεως αυτών 
και τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις όλων αυτών των αδειών και εγκρίσεων, 

• το καταστατικό της Εταιρίας δεν παραβιάζει τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του νοµοθετικού 
πλαισίου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της, 

• όλες οι µετοχές της Εταιρίας έχουν εκδοθεί νοµίµως και αποφέρουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις 
στους µετόχους της και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις ή βάρη επί των Μετοχών, πλην όσων 
αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση του νοµικού ελέγχου, 

• δεν υφίστανται δικαιώµατα προαιρέσεως, εγγυήσεις ή άλλα δικαιώµατα για την αγορά, συµφωνίες ή 
άλλες υποχρεώσεις για την έκδοση, ή δικαιώµατα µετατροπής ή ανταλλαγής των υποχρεώσεων µε 
κοινές µετοχές της Εταιρείας ή/και των ως άνω συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών, πλην όσων 
αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση του νοµικού ελέγχου, 

• η Εταιρεία δεν συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή 
κοινοπραξίες ή συνεταιρισµούς οποιασδήποτε νοµικής µορφής, πλην των όσων αναφέρονται στην 
έκθεση του νοµικού ελέγχου, και ούτε έχει ενιαία διοίκηση ή κοινή διεύθυνση ή κοινή µετοχική σχέση 
µε άλλη επιχείρηση και ούτε υπάρχουν συµβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισµού οργάνων άλλης 
εταιρείας πλην των ως άνω Θυγατρικών,  

• η Εταιρεία και οι ως άνω Θυγατρικές δεν έχουν παραβεί οποιεσδήποτε ουσιώδεις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από οιοδήποτε εφαρµοστέο κανόνα δικαίου ή από οποιαδήποτε σύµβαση, στην οποία 
είναι συµβαλλόµενες, ούτε έχει λόγο να πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί ότι έχουν 
παραβεί ουσιώδεις υποχρεώσεις τους βάσει οποιουδήποτε εφαρµοστέου κανόνα δικαίου ή 
οποιασδήποτε σύµβασης, 

• η Εταιρεία και οι ως άνω Θυγατρικές δεν έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, ειδική ή άλλη, ούτε έχουν 
κατατεθεί εις βάρος τους αίτηση πτωχεύσεως ή αίτηση για να τεθούν υπό εκκαθάριση, ούτε 
συντρέχουν οι κατά τον νόµο προϋποθέσεις για την υποβολή τέτοιων αιτήσεων,  

• η Εταιρεία και οι ως άνω Θυγατρικές, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που προσκοµίσθηκαν, 
έχουν λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την διαφύλαξη της πνευµατικής ιδιοκτησίας τους, 
σηµάτων, λογότυπων, σχεδίων, τεχνογνωσίας ή άλλων παρεµφερών δικαιωµάτων, 
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• η Εταιρεία και οι ως άνω Θυγατρικές έχουν δικαίωµα πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νοµής 
και κατοχής εφ' όλης της ουσιώδους κινητής και ακίνητης περιουσίας τους χωρίς εµπράγµατα βάρη. 

• δεν εκκρεµούν ποινικές διώξεις ή / και καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή / και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας σύµφωνα µε τα υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 10219 – 25/08.12.2010, 10226 – 1/08.12.2010, 10219 – 30/08.12.2010, 10219 – 
23/08.12.2010, 10219 – 28/08.12.2010, 10219 – 29/08.12.2010 αντίγραφα ποινικού µητρώου 
γενικής χρήσης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και το υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 528/09.12.2010 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαµάτας αντίγραφα ποινικού µητρώου που τέθηκαν υπόψη µας  

• η νοµική κατάσταση της Εταιρείας και των ως άνω Θυγατρικών της είναι σύµφωνη µε τους νόµους 
και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκεινται, ιδίως όσον αφορά την ίδρυση της Εταιρείας και την 
καταστατική της λειτουργία,  

• δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει από νοµική άποψη την έκδοση από την 
Εταιρεία µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου υπέρ παλαιών µετόχων µε τη διενέργεια δηµόσιας 
προσφοράς στην Ελλάδα,  

• δεν προέκυψαν γεγονότα ή άλλα στοιχεία νοµικής φύσης, τα οποία δύνανται να επηρεάζουν 
ουσιωδώς την νοµική και την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας ή/και των ως άνω Θυγατρικών 
σύµφωνα µε τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη µας, κατά τα αναλυτικά αναφερόµενα στην έκθεση 
νοµικού ελέγχου. 

• δεν κινήθηκε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία εναντίον της Εταιρείας και της θυγατρικής 
της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.», για περίοδο δώδεκα µηνών, η οποία µπορεί να 
έχει ή είχε προσφάτως σηµαντικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία 
του ανωτέρω οµίλου σύµφωνα µε την από 13 Ιανουαρίου 2011 Βεβαίωση της δικηγόρου Αθηνών, 
κυρίας Καλλιόπη Τσιάγκα.» 

 
Το Έγγραφο του Νοµικού Ελεγκτή (ΜΟΥΣΑΣ & ΤΣΙΜΠΡΗΣ Εταιρεία ∆ικηγόρων), µε ηµεροµηνία 18/03/2011, 
που διενήργησε το Νοµικό Έλεγχο περιλαµβάνεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο κατόπιν σχετικής συναίνεσης 
αυτού µε τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρείας, η οποία βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί 
πιστά από το πρωτότυπο Έγγραφο του Νοµικού Ελεγκτή και ότι εξ όσων γνωρίζει είναι σε θέση να βεβαιώσει, 
κατά την αναπαραγωγή του εν λόγω Εγγράφου στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, δεν υπήρξαν παραλείψεις που θα 
καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 
 

3.3.5 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές 

Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές για τις εξαµηνιαίες και ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις κάθε χρήσης, όπως προβλέπει ο νόµος. Ουδείς από τους τακτικούς ελεγκτές λογιστές έχει 
παραιτηθεί ή ανακληθεί από την άσκηση των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες (2008 - 2010). 
 
Οι ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2008, που συντάχθηκαν 
βάσει των ∆.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαΐλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 
12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100) και εγκρίθηκαν 
µε την από 26.03.2009 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας και την από 30.06.2009 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. 
των µετόχων.  
 
Οι ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2009, που συντάχθηκαν 
βάσει των ∆.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαΐλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 
12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100) και εγκρίθηκαν 
µε την από 29.03.2010 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας και την από 16.06.2010 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. 
των µετόχων.  
 
Οι ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2010, που συντάχθηκαν 
βάσει των ∆.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαΐλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 
12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100) και εγκρίθηκαν 
µε την από 29.03.2011 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας.  
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Τα σχετικά πιστοποιητικά και οι εκθέσεις ελέγχου των ανωτέρων οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων 
2008 - 2010 είναι διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρείας, Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242. 
 
Xρήση 2008 
 
«Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «VELL INTERNATIONAL 
GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (“η Εταιρεία”), που αποτελούνται από 
τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις  

 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις  

 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών 
Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει 
επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών 
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.  

 
Ευθύνη Ελεγκτή  

 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό 
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα 
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας 
και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά 
πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά 
την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 
λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την 
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και 
του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας.  

 
Γνώµη  

 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2008, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων  

 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α, 107 
και 37 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και το άρθρο 4 του Ν. 3356/2007, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του 
Νόµου, εκδοθέντων αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.» 
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Χρήση 2009 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «VELL 
INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και των 
θυγατρικών της, που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, 
τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών 
λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.  
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει 
ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
 
Ευθύνη του Ελεγκτή  
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές 
και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις 
γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας 
των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά 
τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται 
µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 
εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό 
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα 
ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής 
µας γνώµης.  
 
Γνώµη  
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων  
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζοµένων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.  
 
Χρήση 2010 
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Έκθεση  επί των Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από τον εταιρικό και 
ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές 
και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της 
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση 
και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 
 
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 
οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 
2190/1920. 
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια 
των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
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Η εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» και ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. ∆ηµήτριος Χ. Σµαΐλλης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) 
δηλώνει ότι δε συνδέεται και δε διατηρεί οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε την Εταιρεία και τον Όµιλό της, 
περιλαµβανοµένων τυχόν συγκρουόµενων συµφερόντων, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σηµαντικά την 
παρούσα έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, πλην όσων αναφέρονται ακολούθως: Ο κος ∆ηµήτριος 
Χ. Σµαϊλλης λαµβάνει αµοιβές από την Εταιρεία στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ως Τακτικός Ορκωτός 
Ελεγκτής της VELL και του Οµίλου για τις χρήσεις 2008-2010. 

3.3.6 Έκτακτοι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές 

Ο ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Παναγιώτης Πάτσης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921) της ελεγκτικής εταιρείας PKF 
ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Λεωφ. Κηφισίας 124, 115 26,  Αθήνα τηλ.: 210 7480600), διενήργησε τον έλεγχο των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008 και της περιόδου 01.01-30.09.2009 κατόπιν 
σχετικής εντολής του Συµβούλου Έκδοσης µε ηµεροµηνία έκδοσης την 25.12.2009 (για την χρήση 2008) και 
01.12.2009 (για την περίοδο 01.01-30.09.2009). Ο ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Ευθύµιος Αντωνόπουλος 
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12801) της ελεγκτικής εταιρείας ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (Πατησίων 75, 104 34, Αθήνα, 
210 8211754), διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 01.10-
31.12.2009 και της χρήσης 2010 κατόπιν σχετικής εντολής του Συµβούλου Έκδοσης, µε ηµεροµηνία έκδοσης 
την 01.08.2011.  
 
Παρακάτω παρατίθενται οι εκθέσεις ελέγχου των χρήσεων 2008- 2010:  
 
ΧΡΗΣΗ 2008 
 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 
 
Ελέγξαµε τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της «VELL INTERNATIONAL GROUP 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (η εταιρεία), που αποτελούνται από τους 
ενοποιηµένους ισολογισµούς της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 και τις ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών των χρήσεων που έληξαν τις παραπάνω ηµεροµηνίες, καθώς 
και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ο έλεγχός µας 
διενεργήθηκε στα πλαίσια της έκδοσης µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου υπέρ παλαιών µετόχων µε τη 
διενέργεια δηµόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, µε βάση τις ρυθµίσεις του κανονισµού ΕΚ 809/2004 της Ε.Ε. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών 
Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει 
επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών 
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό 
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα 
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας 
και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά 
πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά 
την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 
λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την 
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 
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περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και 
του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  
των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της γνώµης µας. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 
2008, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τις χρήσεις που έληξαν τις 
ηµεροµηνίες αυτές σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Περίοδος 01.01-30.09.2009 
 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 
 
Ελέγξαµε τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της «VELL INTERNATIONAL GROUP 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (η εταιρεία), που αποτελούνται από την 
ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της περιόδου που έληξε την 30η  Σεπτεµβρίου 2009, και την 
ενοποιηµένη κατάσταση  συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της περιόδου 
που έληξε την παραπάνω ηµεροµηνία, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε στα πλαίσια της έκδοσης µετατρέψιµου οµολογιακού 
δανείου υπέρ παλαιών µετόχων µε τη διενέργεια δηµόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, µε βάση τις ρυθµίσεις 
του κανονισµού ΕΚ 809/2004 της Ε.Ε. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών 
Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει 
επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών 
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό 
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα 
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας 
και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά 
πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά 
την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 
λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την 
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και 
του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  
των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της γνώµης µας. 
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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2009, 
την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για την περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν αναπαραχθεί πιστά από την έκθεση ελέγχου που διενήργησε η PKF 
ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε η οποία εξ όσων γνωρίζει είναι σε θέση να βεβαιώσει, ότι κατά την αναπαραγωγή της εν 
λόγω έκθεσης στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, δεν υπήρξαν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες 
στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές 
 
 
Περίοδος 01.10-31.12.2009 και Χρήση 2010 
 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από τον εταιρικό και 
ενοποιηµένο ισολογισµό της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010, καθώς και της περιόδου 1.10.2009 
– 31.12.2009 τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε τις ηµεροµηνίες αυτές, καθώς και περίληψη 
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε στα πλαίσια της έκδοσης µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου Β’ Σειράς, υπέρ 
παλαιών Μετόχων µε τη διενέργεια δηµόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, µε βάση τις ρυθµίσεις του κανονισµού 
ΕΚ 809/2004 της Ε.Ε. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές 
και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της 
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2010 και την 31η ∆εκεµβρίου 2009 αντίστοιχα, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµιακές τους 
ροές για τις περιόδους που έληξαν στις ηµεροµηνίες αυτές σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν αναπαραχθεί πιστά από την έκθεση ελέγχου που διενήργησε η ΑΞΩΝ 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ η οποία  εξ όσων γνωρίζει είναι σε θέση να βεβαιώσει, ότι κατά την αναπαραγωγή της εν 
λόγω έκθεσης στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, δεν υπήρξαν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες 
στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 
 
Η εταιρεία «UHY – ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε»  και οι εταίροι ή συνεργάτες της δηλώνει ότι δεν 
συνδέονται και δεν διατηρούν οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε την Εταιρεία και τα συνδεδεµένα µε αυτή 
πρόσωπα. Τέλος, η εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.»  και οι συνεταίροι ή συνεργάτες της δηλώνει ότι δεν 
συνδέονται και δεν διατηρούν οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε την Εταιρεία. 
 

3.4 Πληροφορίες µέσω Παραποµπής 

 
Οι ενοποιηµένες και εταιρικές δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL)  για 
την χρήση 2008, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό 
Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαΐλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος 
Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100) και εγκρίθηκαν µε την από 26.03.2009 απόφαση του ∆.Σ. και 
την από 30.06.2009 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρείας, είναι µαζί µε το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ελέγχου διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242 και στην 
ηλεκτρονική της διεύθυνση, http://www.vellgroup.gr.  
 
Οι ενοποιηµένες και εταιρικές δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL)  για 
την χρήση 2009, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό 
Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαΐλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος 
Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100) και εγκρίθηκαν µε την από 29.03.2010 απόφαση του ∆.Σ. και 
την από 30.06.2009 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρείας, είναι µαζί µε το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ελέγχου διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242 και στην 
ηλεκτρονική της διεύθυνση, http://www.vellgroup.gr.  
 
Οι ενοποιηµένες και εταιρικές δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL)  για 
την χρήση 2010, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό 
Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαΐλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος 
Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100) και εγκρίθηκαν µε την από 29.03.2011 απόφαση του ∆.Σ. και 
την από 06.05.2011 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρείας είναι µαζί µε το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ελέγχου διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242 και στην 
ηλεκτρονική της διεύθυνση, http://www.vellgroup.gr.  
 
Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 - 31.03.2011 που 
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., και εγκρίθηκαν µε την από 27.05.2011 απόφαση του ∆.Σ. 
της Εταιρείας είναι διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242 και στην 
ηλεκτρονική της διεύθυνση, http://www.vellgroup.gr. 
 
Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, πλην των προαναφερθέντων, δεν αποτελούν µέρος 
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
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3.5 Έγγραφα στη ∆ιάθεση του Επενδυτικού Κοινού 

 
Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη 
διάθεση του κοινού στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242, τηλ 210 53 86 400:  
 
• Το καταστατικό της Εταιρείας. 
• Τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) της 

06/11/2007 που αποφάσισε την έκδοση του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου. 
• Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) της 25.10.2010, της 

14.01.2011, 23.02.2011, 11.03.2011 και 05.07.2011τα οποία καθόρισαν τους όρους της Β’ σειράς του 
οµολογιακού δανείου 

• Οι συνενωµένες (Pro Forma) οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2009 και 2010 που συντάχθηκαν από 
την Εταιρεία για τους σκοπούς του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 
του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει 
των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή 
– Λογιστή κ. Ευθύµιος Αντωνόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12801) της ελεγκτικής εταιρείας ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ (Πατησίων 75, 104 34, Αθήνα, 210 8211754) και εγκρίθηκαν µε την από 29.07.2011 απόφαση 
του ∆.Σ. της Εταιρείας µαζί µε την αντίστοιχη έκθεση επιβεβαίωσης κατόπιν συναίνεσής του.  

• Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ 
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ – ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΕΣ – ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση 2009 και τη χρήση 2010, που συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www.vellgroup.gr 
και http://www.vellgroup.gr/economy/files/VELLANIS_31122009.pdf 

• Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΕΕΗΣ για τη 
χρήση 2009 που συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www.vellgroup.gr. 

• Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και των 
θυγατρικών της SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., CAPO DI CORFU Α.Ε., APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. και 
DELTA HOTELIA S.A. για τη χρήση 2010 που συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www.vellgroup.gr 

• Το Έγγραφο από τη ∆ικηγορική Εταιρεία ΜΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΠΡΗΣ µε ηµεροµηνία 18/03/2011 και το 
έγγραφο από το ∆ικηγορικό Γραφείο ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε ηµεροµηνία 19/10/2009 ως 
Νοµικών Ελεγκτών και οι οποίοι δεν διατηρούν κανένα συµφέρον µε την Εταιρεία και της θυγατρικές της, 
µε τη συναίνεση των ως άνω δικηγορικών εταιρειών και τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας,, 

• Η Έκθεση Οικονοµικού Ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2008 και της περιόδου 01.01-
30.09.2009 της ελεγκτικής εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Λεωφ. Κηφισίας 124, 115 26, Αθήνα 
τηλ.: 210 74 80 600) µε τη συναίνεση της ως άνω ελεγκτικής Εταιρίας και τη σύµφωνη γνώµη της 
Εταιρίας. 

• Η Έκθεση Οικονοµικού Ελέγχου περιόδου 01.10-31.12.2009 και χρήσης 2010 της ελεγκτικής εταιρείας 
ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (Πατησίων 75, 104 34, Αθήνα, 210 8211754) µε τη συναίνεση της ως άνω 
ελεγκτικής εταιρείας και τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας. 

• H έκθεση αποτίµησης της εξαγοραζόµενης εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., η οποία συντάχθηκε τον 
Νοέµβριο του 2010, µε τη συναίνεση της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON A.E.  και τη σύµφωνη 
γνώµη της Εταιρίας. 

• Την επιστολή της Νοµικού Συµβούλου της Εταιρείας κας. Καλλιόπης Τσιάγκας αναφορικά µε τις ∆ικαστικές 
και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες του Οµίλου µε την συναίνεση της και τη σύµφωνη γνώση της Εταιρείας.  

• Το εγκεκριµένο από το ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών  πληροφοριακό της εξαγοράς του 100% της Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. από την Εταιρεία. 

3.6 Φορολογικός Έλεγχος 

 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005, µε φορολογικό έλεγχο ο οποίος αφορούσε στο 
προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., τελών χαρτοσήµων, 
φόρο µισθωτών υπηρεσιών κ.λπ.) τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 
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ΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2003 - 2005 
(ποσά σε χιλ. €) 2003 2004 2005 ΣΥΝΟΛΟ 
Λογιστικές ∆ιαφορές 1.120 510 666 2.296 
Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 67 21 8 96 
Πρόστιµα και Προσαυξήσεις 92 23 3 118 
Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση 159 44 11 214 

Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή 
 

Από το ποσό των € 1.120 χιλ. των λογιστικών διαφορών της χρήσης 2003, ποσό € 506 χιλ. αφορά λογιστικές 
διαφορές που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2000-2001-2002 της θυγατρικής εταιρείας 
«ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Σ. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» η οποία απορροφήθηκε από τη µητρική 
την 31.12.03, ποσό € 151 χιλ. αφορά λογιστικές διαφορές που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο των 
χρήσεων 2000-2001-2002 της θυγατρικής εταιρείας «ΣΑΤΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» η οποία επίσης 
απορροφήθηκε από τη µητρική την 31.12.2003 και ποσό € 463 χιλ. αφορά την Εταιρεία. Από τους φόρους € 
67 χιλ. της χρήσης 2003, ποσό € 53 χιλ. αφορά τη θυγατρική «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» και ποσό  € 6 χιλ. αφορά τη θυγατρική εταιρεία «ΣΑΤΕΛΕΚΤΡΙΚ 
Α.Ε.Ε.Η.Σ.» ενώ το υπολειπόµενο ποσό αφορά την Εταιρεία. Τέλος από τα πρόστιµα και προσαυξήσεις € 92 
χιλ. της χρήσης 2003, ποσό € 71 χιλ. αφορά τη θυγατρική εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ», ποσό € 9 χιλ. αφορά τη θυγατρική εταιρεία «ΣΑΤΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» 
και ποσό € 12 χιλ. αφορά την Εταιρεία. 
 
Ο φορολογικός έλεγχος για των χρήσεων 2003 – 2005 ολοκληρώθηκε στις 30.07.2008 και η Εταιρεία 
κατέβαλε το ποσό των € 43 χιλ. ως προκαταβολή. Το υπολειπόµενο ποσό ύψους € 171 χιλ. θα αποπληρωθεί 
σε 24 µηνιαίες δόσεις όπως εµφανίζονται στον παρακάτω πινάκα: 
 

Αριθµός ∆όσεων Ποσό ∆όσης  
(ποσά σε χιλ. €) 

Συνολικό ποσό ∆όσεων 
 (ποσά σε χιλ. €) 

Από 1η – 5η € 10,9 € 54,5 
6η  € 10,1 € 10,1 
7η  € 9,4 € 9,4 

8η -18η  € 8,6 € 94,6 
19η – 24η  € 0,4 € 2,4 
Σύνολο  € 171 

 
Οι φόροι φορολογικού ελέγχου µαζί µε τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις των χρήσεων 2003 - 2005 µετά την 
αφαίρεση ήδη σχηµατισθείσας πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος € 50 χιλ. λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση 2008 
και επιβάρυναν τα Ίδια Κεφάλαια της χρήσης 2008, καθώς και τα αποτελέσµατα της ίδιας χρήσης. 
 
ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.  
 
Η θυγατρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007-2010.  
 
ΟΜΙΛΟΣ Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 

 
Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος για την Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. διενεργήθηκε το 2009 µε το κλείσιµο 
των χρήσεων 2005 έως 2008. Επίσης για την DELTA HOTELIA AE ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος 
διενεργήθηκε το 2009 µε το κλείσιµο των χρήσεων 2007 και 2008. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους 
φορολογικούς ελέγχους της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και DELTA HOTELIA A.E.:  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ποσά σε €) 

Χρήσεις 
Λογιστικές 
∆ιαφορές 

Φόρος Εισοδήµατος  
& Προσαυξήσεις  

∆ιάφοροι 
Παρακρατούµενοι 

Φόροι  

Χαρτόσηµο 
∆ανείων 

Συνολικό 
Ποσό 
Φόρου 

2005 144.300 83.117 0 1.972 85.089 

2006 182.574 82.596 0 1.953 84.549 

2007 320.743 62.800 0 18.050 80.850 

2008 277.320 45.861 0 13.313 59.174 

Σύνολο 924.937 274.374 0 35.288 309.662 

 
Από τα ανωτέρω ποσά φόρων, δηλαδή 309.662 €, υπολείπονταν στις 31.03.2011 ποσού φόρου ύψους € 54 
χιλ. περίπου. Σηµειώνεται ότι το ποσό των € 310 χιλ. επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2009.  
  
Η Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 και 2010.  
 
Η DELTA HOTELIA AE επίσης µέσα στο 2010 έκανε χρήση του Εκκαθαριστικού σηµειώµατος Περαίωσης βάσει 
του Ν. 3888/2010 περαιώνοντας την ανέλεγκτη χρήση 2009, µε σύνολο φόρου περαίωσης ποσού € 
23.865,91 και οφείλεται ποσό € 16.706,14  την 31.03.2011. Σηµειώνεται το σύνολο του φόρου περαίωσης 
επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010. 
 
H SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µέσα στο 2010 έκανε χρήση του Εκκαθαριστικού σηµειώµατος Περαίωσης βάσει του Ν. 
3888/2010 περαιώνοντας τις ανέλεγκτες χρήσεις 2007 έως και 2009, µε σύνολο φόρου περαίωσης ποσού € 
20.871,78 και οφείλεται ποσό € 14.610,23 κατά την 31.03.2011. Σηµειώνεται το σύνολο του φόρου 
περαίωσης επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010. 
 
Η CAPO DI CORFU A.E  µέσα στο 2010 έκανε χρήση του Εκκαθαριστικού σηµειώµατος Περαίωσης βάσει του 
Ν. 3888/2010 περαιώνοντας τις ανέλεγκτες χρήσεις 2007 έως και 2009, µε σύνολο φόρου περαίωσης ποσού € 
1.940 ποσό που καταβλήθηκε έως 29.11.2010. Σηµειώνεται το σύνολο του φόρου περαίωσης επιβάρυνε τα 
αποτελέσµατα της χρήσης 2010. 
 
H APLICATION SERVICE PROVIDERS AE µέσα στο 2010 έκανε χρήση του Εκκαθαριστικού σηµειώµατος 
Περαίωσης βάσει του Ν. 3888/2010 περαιώνοντας τις ανέλεγκτες χρήσεις 2006 έως και 2009, µε σύνολο 
φόρου περαίωσης ποσού € 8.806,73 εκ του οποίου οφείλεται ποσό € 3.522,70   κατά την 31.03.2011. 
Σηµειώνεται το σύνολο του φόρου περαίωσης επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010. 
 
Η OSTRICH ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (η οποία έχει 
απορροφηθεί από την SIBA TEXΝΙΚΗ Α.Ε.) δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 έως και 2010. 
 
Η συσσωρευµένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις του Οµίλου σχηµατίστηκε βάσει ιστορικών 
στοιχείων και ανέρχεται στο ύψος των € 504.962 και αφορά την περίοδο έως την 31.03.2011. Μετά την 
ανωτέρω πρόβλεψη δεν αναµένεται να επηρεαστούν σηµαντικά η χρηµατοοικονοµική θέση, τα 
χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα και οι ταµειακές ροές του Οµίλου. 

3.7 Πληροφορίες για την Εταιρεία 

3.7.1 Γενικά  

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 25 Μαΐου 1987 (ΦΕΚ 1924/3.7.1987) µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και µε το διακριτικό τίτλο «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.». Συγκεκριµένα προήλθε από τη µετατροπή και εισφορά της περιουσίας της ετερόρρυθµης 
εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία είχε ιδρυθεί στις 03.05.1980 (Ιδιωτικό Συµφωνητικό-
Πρωτοδικείο Πειραιά 1746/05.05.1980) από τον κ. Σπύρο Τασόγλου και τη µητέρα του Μαρία συζ. 
Αναστασίου Τασόγλου και είχε ως αντικείµενο την εµπορία ηλεκτρικών συσκευών. 
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Κατόπιν η επωνυµία της Εταιρείας, σύµφωνα µε την τροποποίηση του Άρθρου 1 του αρχικού Καταστατικού 
που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.1994 (ΦΕΚ 4449/25.7.1994), έγινε 
«ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος 
µετετράπη σε «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.». Με την από 10.03.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης (Αριθ. Πρωτ. Νοµαρχίας 3351/28.3.1995), η επωνυµία της Εταιρείας είναι «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ 
Α.Ε.-DELONGHI». 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 02.03.2007, αποφάσισε µε τροποποίηση του 
άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας την αλλαγή της επωνυµίας σε «VELL INTERNATIONAL GROUP 
A.E.Ε.Η.Σ.» και του διακριτικού τίτλου σε «VELL GROUP A.E.». Η ανωτέρω αλλαγή της επωνυµίας µε την 
τροποποίηση του άνω άρθρου του Καταστατικού εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. Κ2-4035/19.3.2007 Απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στις 19.03.2007 στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.  
 
Στις 15.11.2010, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε µε τροποποίηση του 
άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας την αλλαγή της επωνυµίας σε «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του διακριτικού τίτλου σε «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.». (ΦΕΚ 14334/21.12.2010). 
 
Η αρχική έδρα της Εταιρείας ήταν ο ∆ήµος Κορυδαλλού Αττικής, Σύµφωνα µε την τροποποίηση του Άρθρου 3 
του Αρχικού Καταστατικού που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.1992 (ΦΕΚ 
4647/07.10.1992), είχε οριστεί έδρα ο ∆ήµος Μεταµόρφωσης Αττικής, οδός Τατοΐου 112, Τ.Κ. 144 52. Με την 
από 15.11.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του 
Καταστατικού της Εταιρείας, και έδρα της Εταιρείας ορίστηκε ο ∆ήµος Αιγάλεω Αττικής και ειδικότερα στην 
διεύθυνση Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242, τηλ. 210 53 86 400 και φαξ 210 28 42 385. 
 
Η Εταιρεία είναι σήµερα καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε αριθµό 15353/06/Β/87/07. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε µέχρι 
31.12.2080. 

3.7.2 Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας  

 
Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «περί ανωνύµων εταιρειών», όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και από την ισχύουσα χρηµατιστηριακή νοµοθεσία που µεταξύ άλλων 
περιλαµβάνει τον Κανονισµό του Χ.Α. και τις αποφάσεις ∆.Σ. του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
 
Ειδικότερα, τα κυριότερα νοµοθετήµατα και κανονισµοί που ρυθµίζουν τη λειτουργία της Εταιρείας σύµφωνα 
µε τη ∆ιοίκησή της είναι τα ακόλουθα: 
 
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
N 2190/1920 «Περί Aνωνύµων Εταιρειών» 
ΑΝ 148/1967 «Περί µέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς» 
Π∆ 30/1988 «Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης µετοχών εταιρειών στους εργαζοµένους στις επιχειρήσεις» 
Ν 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» 
Ν 3156/2003 «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» 
N 1089/1980 «Περί Εµπορικών και Βιοµηχανικών, Επαγγελµατικών και Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων» 
N 3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
Π∆ 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων» 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Προστασία καταναλωτή  
N 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ 
Ν 3632/1928 «Περί Χρηµατιστηρίων Αξιών» 
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Ν 2324/1995 «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τα Χρηµατιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις» 
Ν 3340/2005 «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές 
πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς» 
Ν 3371/2005 «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» 
N 3401/2005 «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για 
διαπραγµάτευση» 
Ν 3461/2006 «Ενσωµάτωση στο Εθνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις»  
N 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές 
αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις» 
Ν 3606/2007 «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 
Σήµατα 
Ν 2239/1994 «Περί σηµάτων» 
Κανονισµός (ΕΚ) 40/1994 του Συµβουλίου της 20.12.1993 «Για το κοινοτικό σήµα» 
Ν 2783/2000 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικού µε τη συµφωνία της Μαδρίτης που αφορά τη διεθνή 
καταχώριση σηµάτων» 
ΑΥΑναπτ Κ4-307/2001 «Εφαρµογή του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τη Συµφωνία της Μαδρίτης που αφορά στη 
∆ιεθνή καταχώριση σηµάτων που κυρώθηκε µε το Ν 2783/2000» 
 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
N 146/1914 «Περί αθεµίτου ανταγωνισµού» 
N 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» 
['Άρθρο 1-37] 
 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
Ν. 2939/2001 και Π∆ 117/2004 περί Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 
(Α.Η.Η.Ε.)» 

3.7.3 Σύντοµο Ιστορικό  

 
Η  Εταιρεία ιδρύθηκε στα µέσα του 1987 από τον κ. Σπύρο Τασόγλου και τη µητέρα του Μαρία Τασόγλου, οι 
οποίοι αποφάσισαν τη µετατροπή της τότε εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σε Ανώνυµη 
Εταιρεία. 
 
Το µεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων της «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» προερχόταν από την 
πώληση θερµαντικών συσκευών της ιταλικής βιοµηχανικής εταιρείας «DELONGHI S.p.A.» αλλά και διαφόρων 
άλλων εργοστασίων του εξωτερικού. Με τη µετατροπή της σε Ανώνυµη Εταιρεία το 1987, η Εταιρεία µπαίνει 
στο χώρο των µικροσυσκευών µε τη διάθεση διαφόρων τύπων φριτέζας του οίκου «DELONGHI». 
 
Το 1989 η Εταιρεία ιδρύει τη «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε.» µε αντικείµενο εργασιών την εµπορία 
ανταλλακτικών και την παροχή service για τις συσκευές που διαθέτει.  
 
Τα 1992 πραγµατοποιείται η πλήρης εγκατάσταση των διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών της Εταιρείας 
στα ιδιόκτητά της κτίρια στη Μεταµόρφωση µε παράλληλο εκσυγχρονισµό του λογισµικού συστήµατος. 
 
Το 1993 η Εταιρεία αρχίζει την εµπορία κλιµατιστικών συσκευών.  
 
Στις αρχές του 1995, αποφασίσθηκε η συµµετοχή της ιταλικής «DELONGHI S.p.A.» στο Μετοχικό Κεφάλαιο 
της Εταιρείας ενώ προστίθεται το όνοµα «DELONGHI» στο διακριτικό της τίτλο. To 2002 η DELONGHI S.p.A. 
αποχώρησε από την Εταιρεία. 
 
Τον Απρίλιο 1995, η Εταιρεία ιδρύει τη «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.E.H.Σ. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» µε έδρα τη Μεταµόρφωση Αττικής και µε γραφεία στη Θεσσαλονίκη, µε σκοπό την 
επέκταση των δραστηριοτήτων της και στη Βόρεια Ελλάδα. Στις 13.12.2002, η Εταιρεία εξαγόρασε το 
ποσοστό 15% από τον κ. Περικλή Αγγελίδη µε αποτέλεσµα να κατέχει το 100% του Μετοχικού της 
Κεφαλαίου. 
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Το Φεβρουάριο του 1999, η Εταιρεία ιδρύει τη θυγατρική «ΣΑΤΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.» µε σκοπό τις εισαγωγές, 
εξαγωγές και εµπορία λευκών συσκευών, κλιµατιστικών, ψυκτικών, πάσης φύσεως ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρονικών συσκευών, κ.λπ. καθώς και οικιακών σκευών και συναφών ειδών, µε 
έδρα τη Μεταµόρφωση Αττικής στην οποία συµµετέχει αρχικά µε ποσοστό 49,9% η αλυσίδα Α. ΣΥΚΑΡΗΣ Α.Ε. 
Στις 14.4.2000, η Εταιρεία εξαγόρασε συµπληρωµατικό ποσοστό µε αποτέλεσµα έως τις 13.12.2002 να 
κατέχει το 99,5%, ενώ στις 13.12.2002 παραχωρήθηκε δωρεάν το υπόλοιπο 0,5% µε αποτέλεσµα η Εταιρεία 
να κατέχει το 100,0% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΣΑΤΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.». 
 
Από τις 26.5.2000, η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 33,4% στο κεφάλαιο της εταιρείας «GLOBALFON 
A.E.B.E.», η οποία έχει ως κύριο αντικείµενο εργασιών την εµπορία προϊόντων κινητής τηλεφωνίας και 
συµπληρωµατικών ειδών αυτών καθώς επίσης και την παροχή  υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 
 
Στις 13.05.2001, η Εταιρεία απέκτησε ποσοστό 10,97% (σήµερα κατέχει ποσοστό 1,1%) του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της εταιρείας «Ν.∆. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η Α.Ε.», η οποία έχει µετονοµαστεί σε «V-
SHOPS A.E. ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και διατηρεί καταστήµατα λιανικής 
πώλησης ηλεκτρικών συσκευών στην ευρύτερη περιφέρεια της Βορείου Ελλάδος. 
 
Στις 30.12.2003 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης η υπ’ αριθµ. 
Κ2-16756/30.12.2003 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Α.Ε. & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, για συγχώνευση 
της ανώνυµης εταιρείας «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. – DELONGHI» και των κατά (100%) θυγατρικών της ανωνύµων 
εταιρειών «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Σ. – ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» και «ΣΑΤΕΛΕΚΤΡΙΚ 
Α.Ε.Ε.Η.Σ.», µε απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και την υπ’ αριθµ. 903/29.12.2003 
πράξη της Συµβολαιογράφου Αθηνών Αρετής Μωραΐτου. 
 
Στις 05.02.2007, ο κ. Σπ. Τασόγλου µεταβίβασε στην εταιρεία ASBAVEL TRADING LIMITED, η οποία ελέγχεται 
από τον κ. Κων/νο Βελάνη, και στον κ. Σοφοκλή Βελάνη, ποσοστό 33,0% και 5,0% αντίστοιχα του συνόλου 
των µετοχών της Εταιρείας. Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 02.03.2007, η αλλαγή της επωνυµίας σε «VELL INTERNATIONAL 
GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» και του διακριτικού τίτλου σε «VELL GROUP A.E.». 
 
Στις 08.03.2007, η Εταιρεία εξαγόρασε κατά 100% την ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. 

Την 29.01.2009 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» 
(βλ. ενοτ. 3.7.5.4 Σύµβαση αγοράς της εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.). 

Στις 15.02.2010, έπαυσε η αποκλειστική διανοµή των προϊόντων De' Longhi από την Εταιρεία και στις 
16.04.2010 υπογράφεται µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της Εταιρείας και της De' Longhi Applainces s.r.l. 
αναφορικά µε την νέα µορφή συνεργασίας (βλ. ενοτ. 3.7.5.2 Μνηµόνιο Συνεργασίας µε την De’ Longhi 
Applainces SRL).  

Την 14.10.2010 η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά του 100% της ανώνυµης εταιρείας "Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε." από τους µετόχους της Γεώργιο ∆ηµητρίου, κύριο του 93% του µετοχικού κεφαλαίου της και 
Ανδρέα ∆άφνη, κύριο του 7% του µετοχικού κεφαλαίου της (βλ. ενότ. 3.14.1 Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ). 
Παράλληλα, ο πρώην βασικός της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. κ. Γεώργιος ∆ηµητρίου προέβη στην εξαγορά 
του 31,497% της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) από τη µέτοχό της κυπριακή εταιρεία µε την επωνυµία 
"Asbavel Trading Limited" (βλ. ενότ. 2.27 Μέτοχοι).  

Ταυτόχρονα, η Εταιρεία πώλησε στις 14.10.2010 το σύνολο των µετοχών της θυγατρικής της εταιρείας µε 
την επωνυµία "Ε. Ζητουνιάτης Α.Ε.Ε.Η.Σ." (βλέπε ενότ. 3.7.5.5 Σύµβαση πώλησης της εταιρείας Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.). 

Από την 01.11.2010 οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Χαµηλής ∆ιασποράς και 
Ειδικών Χαρακτηριστικών.  

Στις 15.11.2010, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την αλλαγή της 
επωνυµίας σε «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του διακριτικού τίτλου σε «Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.». 
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Με την υπ' αριθµ. πρωτ. Κ2-5912/30.06.2011 Απόφασης του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας 
Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε από την Εταιρεία. 

3.7.4 Σήµατα, Ευρεσιτεχνίες και Άδειες Λειτουργίας  

Η Εταιρεία ή εταιρείες του οµίλου Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) είναι δικαιούχοι διαφόρων σηµάτων, κυρίως 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, κυριότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα: 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΑ & ΑΡΧΗ 
ΚΑΤ/ΣΗΣ 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
∆ΗΛΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1 131551 DIVA OXI Ελλάδα / ∆ιοικητική 
Επιτροπή Σηµάτων 

7, 8, 9, 11, 
21 

16.07.1996 2016 

2 131550 COBRA OXI Ελλάδα / ∆ιοικητική 
Επιτροπή Σηµάτων 

7, 8, 9, 11, 
21 

16.07.1996 2016 

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή 

 
Η Εταιρεία και ο Όµιλός της δεν εξαρτώνται σε σηµαντικό βαθµό από τη χρήση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή 
αδειών εκµετάλλευσης ή από νέες µεθόδους µεταποίησης, που να είναι σηµαντικά για τις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες ή την κερδοφορία της Εταιρείας και του Οµίλου της. 

3.7.5 Συµβάσεις Συνεργασίας  

 
Σύµφωνα µε δήλωση της διοίκησης της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL), η Εταιρεία και ο Όµιλός της, δεν 
έχουν εξάρτηση από εµπορικές, βιοµηχανικές ή χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις, η ύπαρξη των οποίων θα 
επηρέαζε τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή την κερδοφορία της Εταιρείας και του Οµίλου της, 
σύµφωνα µε την παρ. 6.4 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, µε εξαίρεση τις κάτωθι συµβάσεις: 
 

3.7.5.1 Εξαγορά της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 
Την 14.10.2010 συνήφθη Ιδιωτικό Συµφωνητικό Πώλησης και Μεταβίβασης Μετοχών, µεταξύ της Εταιρείας 
και των κ. Γ. ∆ηµητρίου και Α.∆άφνη (µετόχων της Γ.Ε. ∆ηµητρίου Α.Ε.Β.Ε.) δυνάµει του οποίου η Εταιρεία 
προέβη στην αγορά του συνόλου των µετοχών της εταιρείας  «Γ.Ε. ∆ηµητρίου Α.Ε.Β.Ε.».  
 
Το συνολικό τίµηµα για την εξαγορά του 100% του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.,  ήτοι 240.000  κοινών ονοµαστικών µετοχών,  ονοµαστικής αξίας € 15,00 η κάθε µία, 
ανέρχεται στο ποσό των € 18.100.000,00 και αντιστοιχεί σε € 75,42 περίπου ανά µετοχή. Με την υπογραφή 
του από 14.10.2010  Ιδιωτικού Συµφωνητικού Πώλησης και Μεταβίβασης Μετοχών, η Εταιρεία  κατέβαλε, ως 
προκαταβολή, στον κ. Γεώργιο ∆ηµητρίου το ποσό των € 6.630.000, για την πώληση από αυτόν 223.200 
µετοχών της εταιρείας Γ.Ε.  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. στη Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (πρώην VELL).   
 
Επίσης στις 14.10.2010 συνήφθη Συµφωνητικό Προκαταβολής µεταξύ της Εταιρείας και  του κ. Γ. ∆ηµητρίου. 
Με την υπογραφή του εν λόγω Συµφωνητικού, η Εταιρεία κατέβαλε, ως προκαταβολή, στον κ. Γεώργιο 
∆ηµητρίου το ποσό των € 690.000, για την πώληση από αυτόν 223.200 µετοχών της εταιρείας Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. στην Εταιρεία.  
 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η συνολική προκαταβολή διαµορφώθηκε στο ποσό των € 7.320 χιλ. δυνάµει 
των από 14.10.2010 ιδιωτικών συµφωνητικών (βλ. ανωτέρω)  
 
Το υπόλοιπο ποσό ύψους € 10.780.000 θα καταβληθεί στους άνω µετόχους της  «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» 
από το προϊόν της Β’ σειράς του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου που θα πραγµατοποιήσει η Εταιρεία, το 
αργότερο εντός περιόδου έξι (6) µηνών από την υπογραφή του από 14.10.2010  Ιδιωτικού Συµφωνητικού 
Πώλησης & Μεταβίβασης Μετοχών, και θα καταβληθεί στους πωλητές αναλόγως.  
 
Πληροφορίες για τα κριτήρια προσδιορισµού του Τιµήµατος 
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Η εκτίµηση της αξίας του Οµίλου εταιρειών Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ διενεργήθηκε κατά τον Νοέµβριο του 2010 από 
την «GRANT THORNTON A.E.» βάσει σχετικής ανάθεσης έργου από το ∆.Σ. της ανώνυµης εταιρείας «VELL 
INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.Σ.». Οι εταιρείες του Οµίλου που αποτιµήθηκαν είναι οι εξής: 
 

• Γ. Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (στο εξής «η ΓΕ∆» ή «η Μητρική»). 
• DELTA HOTELIA A.E. (στο εξής «η DH»). 
• G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L. (στο εξής «η GED ITALIA»). 
• ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO DI CORFU A.E. (στο εξής «η CAPO DI 

CORFU»). 
• A.S.P. APPLICATION SERVICE PROVIDERS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Α.Ε. (στο εξής «η ASP»). 
• SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (στο εξής «η 

SIBA»). 
• OSTRICH ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (στο εξής «η 

OSTRICH»). 
 
Η αποτίµηση των εταιρειών του Οµίλου κατά την 30.9.2010 πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις εξής µεθόδους: 

• ΓΕ∆ – Προεξόφληση Μελλοντικών Ελεύθερων Ταµειακών Ροών (Discounted Free Cash Flows, DFCF) 
και Πολλαπλάσια Χρηµατιστηριακών ∆εικτών (Multiples). 

• DH – Προεξόφληση Μελλοντικών Ελεύθερων Ταµειακών Ροών (Discounted Free Cash Flows, DFCF). 

• GED ITALIA – Προεξόφληση Μελλοντικών Ελεύθερων Ταµειακών Ροών (Discounted Free Cash Flows, 
DFCF). 

• CAPO DI CORFU – Αναπροσαρµοσµένη Λογιστική Καθαρή Θέση. 

• SIBA – Αναπροσαρµοσµένη Λογιστική Καθαρή Θέση. 

• OSTRICH – Αναπροσαρµοσµένη Λογιστική Καθαρή Θέση. 

• ASP – Αναπροσαρµοσµένη Λογιστική Καθαρή Θέση. 
 
Τα ποσοστά συµµετοχής της ΓΕ∆ στις υπόλοιπες εταιρείες παρουσιάζονται στον πίνακα 1.1.: 
 

Πίνακας 1.1.: Συµµετοχές ΓΕ∆ 
 Ποσοστό % 

DELTA HOTELIA A.E 99,99% 
GED ITALIA 99,00% 
CAPO DI CORFU 79,95% 
SIBA 99,98% 
OSTRICH 99,84% 
ASP 65,00% 

 
 
Σηµαντικές Παρατηρήσεις 
Σύµφωνα µε την έκθεση αποτίµησης της GRANT THORNTON σηµειώνονται τα εξής:  

«Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε από την Grant Thornton Α.Ε. και απευθύνεται στη ∆ιοίκηση της VELL 
INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.  

Όλα τα έγγραφα, τα ιστορικά στοιχεία και οι πληροφορίες µας χορηγήθηκαν από τη Γ. Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε., όπως επίσης και οι εκτιµήσεις σχετικά µε τη µελλοντική εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών των 
εταιρειών του Οµίλου. Οι πληροφορίες αυτές και τα στοιχεία (ιστορικά και µελλοντικά) δεν έχουν ελεγχθεί 
ανεξάρτητα από εµάς. Κατά συνέπεια, η Grant Thornton δεν µπορεί να εγγυηθεί σε κάποιον που θα διαβάσει 
την παρούσα για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των εγγράφων και στοιχείων (ιστορικών και µελλοντικών) 
που µας έχουν παρασχεθεί από την ∆ιοίκηση. 

Επιπρόσθετα, η Grant Thornton Α.Ε. δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που κάποια 
πληροφορία ή γεγονός που έχει δοθεί, αποδειχθεί ανακριβής ή λανθασµένη ή παραπλανητική ή µη αποδεκτή. 
∆εν αναλαµβάνει καµία ευθύνη ή υποχρέωση ακόµη και στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Γ. Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. παρακράτησε σηµαντικά έγγραφα και γεγονότα. 
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Εξετάσαµε τις βασικές παραδοχές των επιχειρηµατικών σχεδίων των εταιρειών του Οµίλου και δεν υπέπεσε 
κάτι στην αντίληψή µας που να µας κάνει να πιστεύουµε ότι οι παραδοχές αυτές δεν αποτελούν µια λογική 
βάση για τα εκτιµώµενα µεγέθη. 

Σηµειώνεται ότι οι εκτιµήσεις για τη µελλοντική εξέλιξη διαφόρων µεγεθών ενδέχεται να µεταβληθούν στο 
µέλλον λόγω αλλαγών των οικονοµικών, επιχειρηµατικών και άλλων συνθηκών της αγοράς εν γένει, µε 
συνέπεια τη µεταβολή των σχετικών αποτελεσµάτων της αποτίµησής µας, µεταβολή η οποία µπορεί να είναι 
σηµαντική και ουσιώδης. 

Το µεγαλύτερο µέρος των πληροφοριών που χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή των µεθόδων αποτίµησης 
βασίσθηκε στα τελευταία και επίκαιρα στοιχεία. Ο καθορισµός της τελικής εκτίµησης της αξίας των εταιρειών, 
βασίζεται στην εφαρµογή χρηµατοοικονοµικού µοντέλου αποτίµησης που είναι γενικά αποδεκτό και σύµφωνα 
µε τις επιστηµονικές πρακτικές που χρησιµοποιεί η Grant Thornton. 

Ειδικότερα για την αποτίµηση της CAPO DI CORFU A.E. βασιστήκαµε στην έκθεση εκτίµησης των ακινήτων 
της εταιρείας, η οποία εκπονήθηκε από την εταιρεία εκτιµητών «∆ΑΝΟΣ Π. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.». 

Η έκφραση γνώµης βασίζεται επίσης στις επιχειρηµατικές, οικονοµικές και άλλες συνθήκες της αγοράς που 
επικρατούν κατά την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης. ∆εν έχουµε οποιαδήποτε υποχρέωση αναθεώρησης 
της γνώµης µας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών σε µεταγενέστερο στάδιο, εκτός αν µας ζητηθεί 
γραπτώς να το κάνουµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της VELL. 

Η έκθεση αποτίµησης δεν αποτελεί πρόταση για την αξία της συναλλαγής. Προτείνεται πως ο οιοσδήποτε 
ενδιαφερόµενος για την παρούσα µελέτη θα πρέπει να εκτιµήσει, στηριζόµενος στην κρίση του, τα σχετικά 
οικονοµικά στοιχεία και δεδοµένα. Συνίσταται η περαιτέρω ανάλυση από ειδικούς, οικονοµικούς, νοµικούς ή 
χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές έτσι ώστε η λήψη οποιασδήποτε επιχειρηµατικής απόφασης να µη βασίζεται 
µόνο σε αυτή τη µελέτη.» 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθονται τα αποτελέσµατα της αποτίµησης:  
 

 
 
Επιπλέον σηµειώνεται ότι «οι ανωτέρω τιµές αντικατοπτρίζουν το εύρος της πραγµατικής αξίας των εταιρειών 
του Οµίλου και την 30.09.2010 µε βάση τις προβλέψεις και παραδοχές που τέθηκαν υπόψην µας από την 
∆ιοίκηση και τις επισηµάνσεις που περιλαµβάνονται στην παράγραφο Σηµαντικές Παρατηρήσεις.»  
 
Οι ανωτέρω επιλεγµένες πληροφορίες έχουν αναπαραχθεί πιστά από την έκθεση αποτίµησης που διενήργησε 
η Grant Thornton, η οποία, εξ όσων γνωρίζει, είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι κατά την αναπαραγωγή της εν 
λόγω έκθεσης στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο δεν υπήρξαν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις ως άνω 
πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 
 
Σηµειώνεται ότι δεν υφίσταντο προϋπάρχουσες κατά ∆ΛΠ 24 σχέσεις προ της εξαγοράς µεταξύ της Εταιρείας 
και της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. Το πληροφοριακό της εξαγοράς της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. από την 
Εταιρεία εγκρίθηκε µε την από 14.01.2011 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Χ.Α. 
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Η αποτίµηση των εταιριών του οµίλου  Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ διενεργήθηκε τον Νοέµβριο του 2010 από τον 
ελεγκτικό οίκο GRANT THORNTON A.E., σύµφωνα και µε τις από 14.10.2010 και 18.10.2010 ανακοινώσεις 
της Εταιρείας προς το Χ.Α. 

Τα αποτελέσµατα της εργασίας της GRANT THORNTON A.E, όσον αφορά τη µεθοδολογία αποτίµησης, τις 
επιλεγµένες µεθόδους αποτίµησης και το εύρος αξιών της κάθε εταιρίας του οµίλου, περιελήφθησαν στην 
8σέλιδη έκθεση αποτίµησης που αποτελεί έγγραφο στη διάθεση του κοινού. 

Eπισηµαίνεται ότι για τον προσδιορισµό του εύρους αποτίµησης, η GRANT THORNTON A.E. όπως άλλωστε 
αναφέρει και στην προαναφερόµενη έκθεση της, βασίσθηκε σε ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες, καθώς 
επίσης και σε αναλυτικές παραδοχές και επιχειρηµατικούς σχεδιασµούς  της διοίκησης για την εξέλιξη των 
βασικών µεγεθών του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων  των εκτιµήσεων της διοίκησης ως προς την 
υφιστάµενη κατάσταση της αγοράς που δραστηριοποιείται ο όµιλος και την εξέλιξη της  στο άµεσο µέλλον. 
 
H εξαγορά της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. εγκρίθηκε στην από 12.10.2010 συνεδρίαση του ∆.Σ. της Εταιρείας 
ενώ µε την από 06.05.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η παροχή ειδικής άδειας 
σύµφωνα µε το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20 για τη σύναψη από το ∆.Σ. του από 14.10.2010 Ιδιωτικού 
Συµφωνητικού Πώλησης και Μεταβίβασης Μετοχών µεταξύ της Εταιρείας και των Γεωργίου ∆ηµητρίου του 
Ευαγγέλου και Ανδρέα ∆άφνη του Γεωργίου, δυνάµει του οποίου η Εταιρεία αγόρασε το σύνολο των µετοχών 
της εταιρείας "Γ.Ε. ∆ηµητρίου Ανώνυµος Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία".  
 
Αναφορικά µε το άρθρο 2 εδαφ. (ε) του ν,3461/2006 σηµειώνεται ότι οι κ.κ. Σπυρίδων Τασόγλου και 
Γεώργιος ∆ηµητρίου δεν ενεργούσαν συντονισµένα σύµφωνα µε τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, που 
απεστάλησαν στην Επιτροπή κεφαλαιαγοράς την 18.10.2010. Επίσης στις 18.10.2010, η Εταιρεία, µε επιστολή 
της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δήλωσε ότι βάσει της πληροφόρησης που έλαβε από τους δυο 
προαναφερθέντες µετόχους της Εταιρείας δεν υπήρξε οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ των δυο αυτών 
µετόχων.  

3.7.5.2 Μνηµόνιο Συνεργασίας µε την De’ Longhi Applainces SRL 

 
Την 15.02.2010 έπαυσε η αποκλειστική διανοµή στην Ελλάδα των προϊόντων De’ Longhi από την Εταιρεία. 
 
Στις 16.04.2010 υπεγράφη µεταξύ της Εταιρείας και του οµίλου εταιρειών De’Longhi µνηµόνιο συνεργασίας. 
Σύµφωνα µε το µνηµόνιο, εν όψει της επί τόσα έτη δραστηριοποίησης της Εταιρείας στην αποκλειστική 
διανοµή των προϊόντων De’Longhi στην Ελλάδα, η εταιρεία - χωρίς την καταβολή οιουδήποτε ποσού ως 
τιµήµατος - θα συµµετάσχει µε ποσοστό 40% και η De’ Longhi µε ποσοστό 60% στο µετοχικό κεφάλαιο 
ανώνυµης εταιρείας που θα συσταθεί µε µετατροπή της ήδη υφιστάµενης Kenwood Applainces Hellas 
M.Ε.Π.Ε., η οποία ανήκει κατά 100% στη De’Longhi, και θα έχει την αποκλειστική διανοµή στην Ελλάδα τόσο 
των προϊόντων De’Longhi και Kenwood όσο και λοιπών προϊόντων µε άλλα σήµατα των οποίων τη διανοµή 
στην Ελλάδα θα αναλάβει η De’Longhi. 
 
Την 21.05.2010 υπεγράφη σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και της De’Longhi Applainces s.r.l., σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο από 16.4.2010 µνηµόνιο συνεργασίας. Σύµφωνα µε την ως άνω σύµβαση, αναγνωρίζεται 
από τον οίκο του εξωτερικού η συνεισφορά της Εταιρείας µέχρι σήµερα στη διανοµή των προϊόντων 
De’Longhi στην Ελλάδα και σε αντάλλαγµα η Εταιρεία θα λάβει µετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40% 
του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρείας που θα συσταθεί µε µετατροπή της ήδη υφιστάµενης 
Kenwood Applainces Hellas M.Ε.Π.Ε.  
 
Περαιτέρω, µετά την 31.12.2014 µπορεί να ασκηθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη Σύµβαση, από την 
Eταιρεία ή τη De' Longhi το δικαίωµα προαιρέσεως πώλησης ή αγοράς αντίστοιχα του ανωτέρω ποσοστού της 
εταιρείας, µε τίµηµα το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των € 3.000.000. 
 
Επιπλέον, παρέχεται στην Εταιρεία το δικαίωµα προαιρέσεως πώλησης των ως άνω µετοχών στην De’Longhi 
Applainces s.r.l., εντός του πρώτου τριµήνου του έτους 2015 (Put period), µε τίµηµα 12,5% επί του κύκλου 
εργασιών της εταιρείας το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από € 3.000.000.  
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Εάν παρέλθει η ως άνω περίοδος (Put period) χωρίς να ασκηθεί το δικαίωµα προαιρέσεως πώλησης από τον 
πωλητή (Εταιρεία) και για διάστηµα ενός τριµήνου (Call period) η De’Longhi Applainces s.r.l. µπορεί να 
ασκήσει το δικαίωµα αγοράς των ως άνω µετοχών, µε τους ίδιους όρους. 
 
Ως προκαταβολή έναντι του τιµήµατος πώλησης / αγοράς των ως άνω µετοχών, µε την υπογραφή της 
Σύµβασης, η Εταιρεία έλαβε την 26/05/2010 από τη De’Longhi Applainces s.r.l το ποσό των € 2.000.000, ήτοι 
σε µετρητά το ποσό των 1.491.752,06 € και το υπόλοιπο 508.247,94 € δια συµψηφισµού ισόποσης 
υποχρέωσης της εταιρείας προς την De’Longhi Applainces s.r.l. Σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, η 
Εταιρεία θα παραχωρήσει ενέχυρο επί µετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 65% των µετοχών της 
ανώνυµης εταιρείας Kenwood, τις οποίες θα λάβει, ως εγγύηση για την επιστροφή της προκαταβολής, σε 
περίπτωση που δεν ασκηθεί από τα µέρη το ως άνω δικαίωµα προαιρέσεως πώλησης και αγοράς. Αναφορικά 
µε τον λογιστικό τρόπο χειρισµού του ανωτέρω δικαιώµατος προαίρεσης βλ. ενότητα 3.15.2 
Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένου Ισολογισµού Χρήσεων 31.12.2008, 31.12.2009 και 
31.12.2010 
 
Με το από 16.04.10 µνηµόνιο, συµφωνήθηκε ότι η De’Longhi ή η Kenwood υποχρεούνται να αγοράσουν από 
την Εταιρεία προϊόντα που φέρουν το σήµα De’Longhi, καθώς επίσης και προϊόντα που φέρουν το σήµα 
De’Longhi κατασκευασµένα από τρίτους, ανταλλακτικά και λοιπά εξαρτήµατα, τα οποία δεν έχουν πωληθεί. Η 
συµφωνία αφορά και προϊόντα που θα επιστραφούν στη Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) κατά το διάστηµα 
από 15.2.2010 έως 30.09.2010.  
 
Σηµειώνεται ότι η εταιρεία µε την επωνυµία DE LONGHI KENWOOD ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συστάθηκε στις 24.11.2010 και στις 27.12.2010 η Εταιρεία έλαβε το 40% των µετοχών 
(ήτοι 6.034 µετοχές) της βάσει του από 27.12.2010 ιδιωτικού συµφωνητικό. Επί των µετοχών αυτών η 
Εταιρεία παραχώρησε ενέχυρο που αντιστοιχούν σε ποσοστό 65% των µετοχών (ήτοι 3.922 µετοχές) που 
έλαβε σύµφωνα µε το από 27.12.2010 συµφωνητικό σύστασης ενεχύρου. 
 
Τα προϊόντα Kenwood αφορούν σε οικιακές µικροσυσκευές. 
 

3.7.5.3 Σύµβαση µε SINGER  

 
Η ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. έχει συνάψει τις κάτωθι συµβάσεις συνεργασίας:  
 
1. Την από 08.01.2003 (ισχύ από 23.12.2002) Σύµβαση Αποκλειστικής ∆ιανοµής µε την εταιρεία Singer 
Sourcing Limited (διαδόχου της «Singer N.V.») σύµφωνα µε την οποία η ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. 
διορίστηκε αποκλειστικός διανοµέας των προϊόντων Singer για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των 
Βαλκανίων, εξαιρουµένης της Κύπρου. Σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης, αυτή ισχύει έως την 
31.12.2011 µε αρχικό δικαίωµα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών, µέχρι τις 
31.12.2021, εξαιρουµένης της περίπτωσης µη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας εντός 
της πρώτης δεκαετίας, και προβλεπόµενο δικαίωµα νέας παράτασης για ακόµη δέκα (10) έτη, δηλαδή, µέχρι 
τις 31.12.2031, εξαιρουµένης της περίπτωσης µη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας. 
Με την από 26.10.2010 σύµβαση τροποποίησης, η Singer ανέθεσε την αποκλειστική διανοµή των προϊόντων 
της µόνο στην Ελλάδα.  
 
2. Επίσης µε την από 08.01.2003 (ισχύ από 23.12.2002) Σύµβαση Παραχώρησης Άδειας Χρήσης Σήµατος, 
παραχωρήθηκε από την εταιρεία The Singer Company B.V. στην ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. η 
αποκλειστική άδεια να χρησιµοποιεί τα σήµατα Singer στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 
Η ανωτέρω σύµβαση επίσης ισχύει έως την 31.12.2011 µε αρχικό δικαίωµα παράτασης για επιπλέον χρονικό 
διάστηµα δέκα (10) ετών, µέχρι τις 31.12.2021, εξαιρουµένης της περίπτωσης µη εκπλήρωσης των 
συµβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας εντός της πρώτης δεκαετίας, και προβλεπόµενο δικαίωµα νέας 
παράτασης για ακόµη δέκα (10) έτη, δηλαδή, µέχρι τις 31.12.2031, εξαιρουµένης της περίπτωσης µη 
εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας εντός της δεύτερης δεκαετίας. Με την από 
26.10.2010 σύµβαση τροποποίησης παραχωρήθηκε από την εταιρεία KSIN Luxembourg II S.a.r.l, διάδοχο της 
εταιρείας The Singer Company B.V., η άδεια χρήσης σήµατος µόνο για την Ελλάδα.  
 
Η εταιρεία προέβη την 12.11.2010 στη σύναψη σύµβασης αποκλειστικής διανοµής και συνεργασίας µε την 
εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΕΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΣΕΡΒΙΣ 
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δυνάµει της οποίας η εταιρεία αναθέτει στην προαναφερόµενη εταιρεία 
την αποκλειστική οργάνωση και διαχείριση του δικτύου εξειδικευµένων σηµείων λιανικής πώλησης SINGER, 
την αποκλειστική διανοµή ραπτοµηχανών οικιακής χρήσης SINGER στο δίκτυο εξειδικευµένων σηµείων 
λιανικής πώλησης  SINGER, την αποκλειστική οργάνωση και διαχείριση του δικτύου παροχής υπηρεσιών 
τεχνικής εξυπηρέτησης των προϊόντων SINGER, την εισαγωγή και αποκλειστική διανοµή των ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων, βελόνων και αναλωσίµων όλων των οικιακών και βιοµηχανικών προϊόντων SINGER, την 
εισαγωγή και αποκλειστική διανοµή των ειδών ραπτικής και λοιπών accessories SINGER καθώς και την 
εισαγωγή και αποκλειστική διανοµή των βιοµηχανικών προϊόντων SINGER για την Ελλάδα. 
 
Ειδικότερα η ΑΦΟΙ ΒΕΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΣΕΡΒΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαµβάνει την αποκλειστική οργάνωση και διαχείριση δικτύου παροχής 
υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης των προϊόντων SINGER στην Ελλάδα, την εισαγωγή και αποκλειστική 
διανοµή των ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων, βελονών και αναλωσίµων (π.χ. λάδια, φίλτρα, σακούλες κλπ.) 
όλων των οικιακών και βιοµηχανικών προϊόντων SINGER καθώς και την εισαγωγή και αποκλειστική διανοµή 
των ειδών ραπτικής και λοιπών accessories SINGER στην Ελλάδα.  
 
Η ανωτέρω σύµβαση εγκρίθηκε µε την από 03.11.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων της ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. 
 

3.7.5.4 Σύµβαση αγοράς της εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 

 
Περιγραφή – Όροι της Εξαγοράς 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στην από 29.01.2009 συνεδρίασή του αποφάσισε την απόκτηση 
ποσοστού 100,0% των µετοχών της «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.». 
 
Το συνολικό τίµηµα για την εξαγορά του 100,0% του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου της «Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.», ήτοι 109.600 ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 1,00 η κάθε µία, 
ανέρχεται σε € 3.300.000,00 και αντιστοιχεί σε € 30,10949 περίπου ανά µετοχή. Η εξαγορά των µετοχών 
ποσοστού 100,0% της «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» έγινε βάσει σύµβασης µεταβίβασης των µετοχών που 
υπεγράφη στις 29.01.2009. Από το ποσό αυτό, καταβλήθηκε από την Εταιρεία, ως προκαταβολή έναντι του 
συνολικού τιµήµατος, ποσό € 1.365.000.  
 
Το υπολειπόµενο ποσό των € 1.935.000 συµφωνήθηκε δυνάµει του από 29.1.2009 Συµφωνητικού 
Μεταβίβασης Ονοµαστικών Μετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο να καταβληθεί το αργότερο εντός 
τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία υπογραφής της ως άνω σύµβασης µεταβίβασης µετοχών.  
 
Την 09.07.2010 υπεγράφη, µεταξύ της Εταιρείας και του πωλητή Ε. Ζητουνιάτη, τροποποίηση της σύµβασης 
για την απόκτηση των µετοχών της «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Συσκευών».  
 
∆υνάµει της ως άνω τροποποίησης, το τίµηµα αγοράς των µετοχών, το οποίο είχε συµφωνηθεί στο ποσό των 
€ 3.300.000, περιορίστηκε στο συνολικό ποσό του € 1.790.000. Από το ως άνω τίµηµα, το ποσό των € 
1.365.000 και το ποσό των € 125.000 καταβλήθηκαν στον πωλητή την 29/01/2009 και 09/07/2010 
αντίστοιχα και το υπολειπόµενο ποσό των € 300.000 ορίσθηκε να καταβληθεί στον Ε. Ζητουνιάτη έως την 
30.09.2010, µε την παράδοση σε αυτόν 300.000 µετοχών της Εταιρείας, η οποία επέχει θέση ολοσχερούς 
εξόφλησης του ανωτέρω υπολειπόµενου ποσού. Επιπλέον η Εταιρεία και ο κ. Ε. Ζητουνιάτης συµφώνησαν και 
έλυσαν από την 01.07.2010 από κοινού και αζηµίως την από 29.01.2009 Σύµβαση Εξαρτηµένης Εργασίας 
Ορισµένου Χρόνου ∆ιευθύνοντος Στελέχους που είχε συναφθεί µεταξύ των ανωτέρω σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο από 29.01.2009 Συµφωνητικό Μεταβίβασης. Η µείωση του τιµήµατος προέκυψε ως 
αποτέλεσµα του τεστ αποµείωσης της υπεραξίας που δηµιουργήθηκε από την εξαγορά της εν λόγω 
θυγατρικής από την Εταιρεία.  

 
Πληροφορίες για τα κριτήρια προσδιορισµού του Τιµήµατος 
 
Η αποτίµηση της εµπορικής αξίας του συνόλου των µετοχών της ανώνυµης εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 
Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Συσκευών» διενεργήθηκε κατά τον Ιανουάριο του 2009 από την 
BAKER TILLY HELLAS S.A, βάσει σχετικής ανάθεσης έργου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε 
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ηµεροµηνία αναφοράς την 31/12/2008. Σκοπός της αποτιµήσεως ήταν να χρησιµοποιηθεί από τη ∆ιοίκηση 
της Εταιρείας, προκειµένου να γνωρίζει την εµπορική αξία της ανώνυµης εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 
Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Συσκευών» µε σκοπό το ενδεχόµενο συµφωνίας εξαγοράς της. 
 
Η αποτίµηση της εταιρείας βασίστηκε στη µέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας των ελεύθερων µελλοντικών 
ταµειακών ροών (Discounted Free Cash Flow, εφ’ εξής DFCF), καθώς και στις υποστηρικτικές µεθόδους α) 
των πολλαπλασίων χρηµατοοικονοµικών δεικτών και β) της προσαρµοσµένης καθαρής θέσης. 
 
Κάθε µια από τις ανωτέρω µεθόδους αποτιµήσεως κατέληξε σε διαφορετικά αποτελέσµατα και σταθµίστηκε 
ανάλογα για τον προσδιορισµό της αξίας της επιχείρησης σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 
Μέθοδος Αποτίµησης Αξία Επιχείρησης Συντελεστής Στάθµισης Σταθµισµένη Αξία 
Προεξόφληση µελλοντικών ταµειακών ροών 5.954.195,24 50% 2.977.097,62 
Συγκριτικοί ∆είκτες Κεφαλαιαγοράς 2.732.816,39 40% 1.093.126,56 
Προσαρµοσµένη Καθαρή Θέση 1.004.641,43 10% 100.464,14 
ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  100% 4.170.688,32 

 
Με βάση τις παραδοχές και τις προβλέψεις και τους περιοριστικούς παράγοντες και διευκρινήσεις, η εµπορική 
αξία του 100% των µετοχών της εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.» κατά την 31.12.2008 εκτιµάται στο ποσό 
των € 4.171 χιλ. και παρουσιάζει εύλογο εύρος διακύµανσης της αξίας της µεταξύ των € 3.789 χιλ. και των € 
4.671 χιλ. 
 
Σηµειώνεται ότι δεν υφίσταντο προϋπάρχουσες κατά ∆ΛΠ 24 σχέσεις προ της εξαγοράς µεταξύ της Εταιρείας 
και της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. Το πληροφοριακό σηµείωµα της εξαγοράς περιλαµβάνεται στο 
ενηµερωτικό δελτίο της δηµόσιας προσφοράς της Α’ σειράς του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου υπέρ 
παλαιών µετόχων µε ηµεροµηνία 28.12.2009. 
 

3.7.5.5 Σύµβαση πώλησης της εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 

 
Στα πλαίσια του επιχειρηµατικού εξορθολογισµού των δραστηριοτήτων του Οµίλου, η Εταιρεία µεταβίβασε 
την 14.10.2010 το σύνολο των µετοχών της θυγατρικής της εταιρείας στην κυπριακή εταιρεία Nufer 
Enterprises Limited (εφεξής Nufer). Το τίµηµα πώλησης του συνόλου των µετοχών της θυγατρικής ανήρθε 
στο ποσό των €300.000,00 το οποίο θα καταβληθεί ως εξής:  
 
α) ποσό € 100.000 το αργότερο µέχρι την 30 Νοεµβρίου 2010. 
β) ποσό € 100.000 το αργότερο µέχρι την 30 Ιουνίου 2011. 
γ) ποσό € 100.000 µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2011. 
 
Αναφορικά µε τα ανωτέρω ποσά µέχρι την 30.06.2011 είχε καταβληθεί το ποσό των € 99.790,00 ενώ δόθηκε 
παράταση µέχρι της 30.09.2011 για την αποπληρωµή της 2ης δόσης. 
 
Το τίµηµα της πώλησης δεν προσδιορίστηκε από αποτίµηση αλλά προέκυψε ύστερα από ελεύθερες 
διαπραγµατεύσεις που έλαβαν µέρος µεταξύ της Εταιρείας και της Nufer.  
 
Η Nufer ανέλαβε επιπλέον να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε εντός τριάντα ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης να άρει τις εγγυήσεις που έχουν δοθεί από την Εταιρεία σε εξασφάλιση των 
γραµµών χρηµατοδότησης και χορηγήσεων της µεταβιβαζόµενης εταιρείας στις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha 
Bank και ΚΥΠΡΟΥ factoring. Σε περίπτωση που λόγω άρνησης των Τραπεζών η Nufer δεν εκπληρώσει την 
ανωτέρω υποχρέωσή της, αναλαµβάνει να διενεργήσει κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να τηρήσει την 
Εταιρεία αζήµια σχετικά µε τις προαναφερθείσες εγγυήσεις.  
 
Εν συνεχεία συµφωνήθηκε η Nufer να αναλάβει την πλήρη εξόφληση των δανείων συνολικού ποσού € 
1.150.000, που έχει χορηγήσει η Εταιρεία στην Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. δυνάµει των από 15.9.2010 και 
7.10.2010 συµβάσεων δανείου και να παράσχει στην Εταιρεία εντός 60 ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης επαρκείς εξασφαλίσεις της εξόφλησης των ανωτέρω δανείων. Αναφορικά µε το δάνειο ύψους € 
1.150 χιλ., η Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. έχει παραδώσει ως εγγύηση στην Εταιρεία δυο επιταγές € 150 χιλ. 
και € 1.000 χιλ. µε ηµεροµηνία εξόφλησης την 07.10.2011 και την 14.09.2011. 
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Τέλος συµφωνήθηκε όπως η Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. να επικεντρωθεί στην διανοµή των προϊόντων µε 
το σήµα Ariete ενώ παράλληλα η Nufer δεσµεύθηκε να διενεργήσει κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να 
συναφθεί µεταξύ της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. και της Εταιρείας ιδιωτικό συµφωνητικό αποκλειστικής 
υποδιανοµής των προϊόντων µε άλλα σήµατα, τα οποία εµπορεύεται η Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ., ήτοι 
προϊόντα των οίκων Helen of Troy και Princess Holding BV (καθώς και των προϊόντων που φέρουν τα σήµατα 
Vidal Sassoon, VS Sassoon, Toni&Guy και Scholl). Παράλληλα, η Nufer θα προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες 
για την πώληση από τη Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. προς την Εταιρεία του υφιστάµενου αποθέµατος των 
ανωτέρω προϊόντων της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. Έτσι, υπεγράφη στις 10.12.2010 ιδιωτικό συµφωνητικό 
αποκλειστικής υποδιανοµής µεταξύ της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. και της Εταιρείας σύµφωνα µε το οποίο 
προβλέπονται όλα τα ανωτέρω. Στο εν λόγω συµφωνητικό υφίσταται όρος σύµφωνα µε τον οποίο η Εταιρεία 
θα αγοράσει από την Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. όλα τα αποθέµατα των προϊόντων µε συνολικό τίµηµα € 
999.870,38 (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) εντός δυο µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής του παρόντος 
συµφωνητικού, όρος ο οποίος έχει εκπληρωθεί. Το άνω τίµηµα έχει καταβληθεί από την Εταιρεία. Τα 
προϊόντα που προµηθεύτηκε η Εταιρία έχουν να κάνουν ενδεικτικά µε τοστιέρες, µίξερ, καφετιέρες, 
στεγνωτήρες µαλλιών, ανεµιστήρες κοκ.  
 
Από την πώληση της ανωτέρω θυγατρικής προέκυψε στα αποτελέσµατα της χρήσεως 2010 για τον Όµιλο 
ζηµία ύψους € 655 χιλ. Επιπλέον η Εταιρεία είχε ήδη προβεί στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2009 σε 
αποµείωση της υπεραξίας που προέκυψε από την εξαγορά της θυγατρικής Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. ύψους 
€ 850 χιλ. 
 
Σηµειώνεται ότι δεν υφίσταντο προϋπάρχουσες κατά ∆ΛΠ 24 σχέσεις προ της εξαγοράς µεταξύ της Εταιρείας 
και της Nufer.  
 
Τέλος, κατά τη διάρκεια των δύο προηγούµενων ετών, η VELL, ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Οµίλου της, 
δεν είχε σηµαντικές συµβάσεις εκτός του συνήθους πλαισίου δραστηριοτήτων της ως συµβαλλόµενο µέλος, 
σύµφωνα µε την παρ. 22 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

3.7.6 ∆ανειακές Συµβάσεις  

 
Η Εταιρεία έχει συνάψει τις κάτωθι δανειακές συµβάσεις:  
 

Α/Α Τράπεζα 
Υπόλοιπα 31.03.2011 

(σε χιλ.) 
Εγγυητής  

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 500 Σπυρίδων Τασόγλου  
Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.  

 
Με την από 22.01.2007 σύµβαση σύστασης ενεχύρου µε εκχώρηση δικαιωµάτων ψήφου από τον κ. 
Σπυρίδωνα Τασόγλου, η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία ΛΤ∆ απέκτησε τα δικαιώµατα ψήφου επί 
6.696.000 µετοχών της Εταιρείας. Η εκχώρηση αυτή αφορά την υπ’ αριθµ. ΧΡ_30144576/22.01.2007 βασική 
σύµβαση χρεολυτικού δανείου, ποσού € 3.500 χιλ. µε πιστούχο την Εταιρεία. Την 27.11.2007 η Τράπεζα 
Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία ΛΤ∆ προέβη στην επανεκχώρηση του δικαιώµατος ψήφου επί των 6.696.000 
ενεχυριασµένων µετοχών της Εταιρείας, ιδιοκτησίας του. 
 
H θυγατρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. έχει συνάψει τις κάτωθι δανειακές συµβάσεις όπου 
αναφέρονται και τα υπόλοιπά τους κατά την 31.03.2011:  
 

Α/Α Τράπεζα 
Υπόλοιπα  

31.03.2011(σε χιλ. €) 
Εγγυήσεις 

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 1.010,16 - 
2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 1.511,26 Κων/νου Βελάνη 
3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 2.161,09 Εγγύηση από Εταιρεία έως 2.500 χιλ. 
4 MARFIN EGNATIA BANK 1.366,63 ANEY 
5.  ALPHA BANK A.E. 169,69 ANEY 

Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.  
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3.7.7 Συµβάσεις Υποδιανοµής  

 
Η Εταιρεία έχει συνάψει τα κάτωθι ιδιωτικά συµφωνητικά µε την Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.:  
 
���� Με το από 08.04.2010 Ιδιωτικό Συµφωνητικό ∆ανείου, η Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. έλαβε ως 
δάνειο από την Εταιρεία ποσό € 150.000 για κεφάλαιο κίνησης. Η διάρκεια του δανείου ορίστηκε σε έξι (6) 
µήνες, ήτοι από την 08.04.2010 έως την 07.10.2010. Το δάνειο συνήφθη έντοκο µε επιτόκιο 5% ετησίως και 
σύµφωνα µε τους όρους του Συµφωνητικού. Το από 08.04.2010 Ιδιωτικό Συµφωνητικό ∆ανείου παρατάθηκε 
δυνάµει του από 07.10.2010 Ιδιωτικού Συµφωνητικού για έξι (6) µήνες, ήτοι η εξόφληση του δανείου θα 
λάβει χώρα την 06.04.2011. Στη συνέχεια µε το από 07.04.2011 ιδιωτικό συµφωνητικό παρατάθηκε εκ νέου η 
εξόφληση του δανείου να λάβει χώρα την 7.10.2011 µε τους ίδιου όρους. Ως εγγύηση αποπληρωµής του 
δανείου, η Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. παρέδωσε στην Εταιρεία την 7.04.2011 την µε αριθµό 0000051-5 
επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ποσού € 150.000, µε τόπο εκδόσεως την Αθήνα και ηµεροµηνία 
εκδόσεως την 07.10.2011. 
 
���� Τέλος, δυνάµει του από 15.9.2010 Ιδιωτικού Συµφωνητικού ∆ανείου η Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 
έλαβε ως δάνειο από την Εταιρεία ποσό € 1.000.000. Το δάνειο συνήφθη για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους 
και ως ηµεροµηνία εξόφλησης ορίστηκε η 14.09.2011, µε επιτόκιο 5% ετησίως ενώ η περίοδος εκτοκισµού 
ορίστηκε ετήσια. Την δανείστρια βαρύνει  το τέλος χαρτοσήµου (2,4%). Ως εγγύηση αποπληρωµής του 
δανείου, η Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε παρέδωσε στην Εταιρεία την 15.09.2010 την µε αριθµό 00000026-4 
επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ποσού € 1.000.000, µε τόπο εκδόσεως την Μεταµόρφωση Αττικής και 
ηµεροµηνία εκδόσεως την 14.9.2011. 
 

3.7.8 Σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων 

H Εταιρεία έχει υπογράψει την από 20/03/2008 Σύµβαση Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων – 
Φάκτοριγκ Χωρίς ∆ικαίωµα Αναγωγής Με Ποσοστό Εξασφάλισης, µε την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆» ως Πράκτορα. Η Σύµβαση αυτή έχει αόριστη διάρκεια. Η ηµεροµηνία έναρξης σταδίου 
ουσιαστικής συνεργασίας είναι η 20/03/2008.  
 
Ως ανώτατο ποσοστό προεξοφλήσεως έχει ορισθεί το 90% επί της αξίας της απαιτήσεως. Το ανώτατο όριο 
προεξοφλήσεως έχει ορισθεί το ποσό των Ευρώ 1.400.000,00, ενώ η προµήθεια της προεξοφλήσεως γίνεται 
σε Ευρώ και σύµφωνα µε το επιτόκιο Β.Ε.Χ. µείον 2,6% (πλέον κυβ. επιβαρύνσεων) πλέον προµήθειας 
διαχείρισης 0,6%. Επιπλέον, µε τις συµβάσεις αυτές έχει συµφωνηθεί ανώτατο όριο κάλυψης του πιστωτικού 
κινδύνου κατά ποσοστό 85%. 

3.8 Επενδύσεις 

3.8.1 Επενδύσεις χρήσεων 2008 – 2010 και περιόδου από 01.01-31.03.2011 

 
Οι επενδύσεις που πραγµατοποίησε ο Όµιλος για τις χρήσεις 2008 – 2010 και για την περίοδο 01.01-
31.03.2011 σε πάγια στοιχεία (ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις), παρατίθενται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2008-2010 
(ποσά σε χιλ. €) 2008(1) 2009(1) 2010(1) 31.03.2011(2) ΣΥΝΟΛΟ 
Αξία Κτήσεως      
Α. Ενσώµατα Πάγια       
Κτίρια – Κτιριακές Εγκαταστάσεις  1,21 0,33 61,08 - 62,62 
Μηχανήµατα - - 2,78 86,02 88,80 
Μεταφορικά Μέσα -      0,00 
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 9,92 54,16 123,10 372,23 559,41 
Σύνολο Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (Α) 11,13 54,49 186,96 458,25 710,83 
Β. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις         
Υπεραξία     8.007,68 - 8.007,68 
Λογισµικά προγράµµατα  7,80 12,94 3,30 0,40 24,44 
Σύνολο Ασώµατων Ακινητοποιήσεων (Β) 7,80 12,94 8.010,98 0,40 8.032,12 
Σύνολο (Α+Β) 18,93 67,43 8.197,94 458,65 8.742,95 
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1. Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

2. Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και δεν έχουν 
επισκοπηθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Χρήση 2008 
 
Κατά τη χρήση 2008, ο Όµιλος πραγµατοποίησε επενδύσεις συνολικού ποσού € 18,93 χιλ. το οποίο 
αφορούσε για τοποθέτηση παρκέ στο κτίριο της θυγατρικής εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε 
στην οδό ∆υρραχίου, για αγορά γραφείου και σκαµπό, καφετιέρες Espresso, αριθµοµηχανές, Η/Υ, τηλέφωνα, 
τσερκοµηχανή, για αεροσυµπιεστή για κλιµατιστικό και για αγορά αδειών χρήσης Μicrosoft Οffice και 
Μicrosoft Windows. 
 
Χρήση 2009 
 
Κατά τη χρήση 2009, ο Όµιλος πραγµατοποίησε επενδύσεις συνολικού ποσού € 3.367,43 χιλ. Ποσό € 
3.300,00 χιλ. αφορά το τίµηµα εξαγοράς της εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ η οποία εξαγοράσθηκε την 29.01.2009. Το υπόλοιπο αφορά επενδύσεις σε έπιπλα, 
σταντ για προωθητικές ενέργειες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στόρια, φορολογικό µηχανισµό σήµανσης, 
χειροκίνητο παλετοφόρο, εκτυπωτικό πολυµηχάνηµα, τηλεφωνικές συσκευές, καλούπι και σε λογισµικά 
προγράµµατα. 
 
 
Χρήση 2010 
 
Τα υπόλοιπα αφορούν αγορά stand πελατών, τηλεφωνικές συσκευές, εµπορευµατοκιβώτια, ηλεκτρονικές 
συσκευές, εκτυπωτικό πολυµηχάνηµα και έπιπλα και βελτιώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων. 
 
Η Εταιρεία εξαγόρασε στις 14.10.2010 το 100% της ανώνυµης εταιρείας "Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε." από 
τους µετόχους της κ. Γεώργιο ∆ηµητρίου, κύριο του 93% του µετοχικού κεφαλαίου της, και τον κ. Ανδρέα 
∆άφνη, κύριο του 7% του µετοχικού κεφαλαίου της.  
 
Το τίµηµα της εξαγοράς των ανωτέρω µετοχών ανήλθε στο ποσό των ευρώ δεκαοκτώ εκατοµµυρίων εκατό 
χιλιάδων (€ 18.100.000) καταβάλλοντας ως προκαταβολή το ποσό των € 7.320.000. Το υπόλοιπο ποσό θα 
καταβληθεί στους άνω µετόχους της "Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε." το αργότερο έξι µήνες από την υπογραφή 
της άνω οριστικής σύµβασης εξαγοράς.  
 
Τo ποσό της προκαταβολής για την εξαγορά της "Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε." χρηµατοδοτήθηκε από το προϊόν 
του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου που εξέδωσε η Εταιρεία την 9.3.2010 σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην από 6.11.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας 
και την από 30.10.2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Το υπολειπόµενο τίµηµα της ως 
άνω εξαγοράς θα χρηµατοδοτηθεί µε την έκδοση της Β' σειράς του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου της 
Εταιρείας σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.  
 
Η υπεραξία από την εξαγορά της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. υπολογίστηκε ως εξής:  
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(ποσά σε χιλ. €) 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εύλογη Αξία 
14.10.2010  

Λογιστική Αξία 
14.10.2010 

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία   

Ενσώµατα Πάγια 14.694,92 14.694,92 

Επενδυτικά Ακίνητα  26.840,54 26.840,54 

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 2.890,28 790,28 

∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµα/κα Στοιχεία 231,18 231,18 

Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 479,69 479,69 

Άλλες µακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 29,62 29,62 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 45.166,23 43.066,23 

Αποθέµατα 10.977,55 10.977,55 

Πελάτες  24.701,84 24.701,84 

Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις 3.314,83 3.314,83 

∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµα/κα Στοιχεία 203,60 203,60 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 1.421,19 1.421,19 

Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων 40.619,00 40.619,00 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων (Α+Β) 85.785,23 83.685,23 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   

∆άνεια Τραπεζών 16.139,75 16.139,75 

0Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 3.510,64 3.510,64 

Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος  1.603,12 1.183,12 

Προβλέψεις για Παροχές στους Εργαζοµένους 299,22 299,22 

Λοιπές Προβλέψεις 189,54 189,54 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  468,75 468,75 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 22.211,02 21.791,02 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις   

Προµηθευτές 16.426,76 16.426,76 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 30.040,95 30.040,95 

Βραχυπρόθεσµες δόσεις Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  1.996,23 1.996,23 

Βραχυπρόθεσµες δόσεις Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης  142,80 142,80 

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος  78,96 78,96 

Λοιπές Υποχρεώσεις & Μεταβατικοί Λογαριασµοί 4.295,93 4.295,93 

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων  52.981,62 52.981,62 

Σύνολο Υποχρεώσεων 75.192,65 74.772,65 

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  10.592,58 8.912,58 

Μείον: ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  500,26  

Εύλογη Αξία Καθαρής Θέσης που αποκτήθηκε  10.092,32  

Τίµηµα Εξαγοράς  18.100,00  

ΥΠΕΡΑΞΙΑ  8.007,68  

 
Περίοδος 01.01-31.03.2011 
 
Οι αγορές αφορούν τηλεφωνικές συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτικό πολυµηχάνηµα, 
προγράµµατα, έπιπλα και ξενοδοχειακό εξοπλισµό. 
 
Οι επενδύσεις έχουν καλυφθεί από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισµό. 
 

3.8.2 Επενδύσεις που σκοπεύει να πραγµατοποιήσει στο µέλλον η Εταιρεία και για τις οποίες τα 
διοικητικά της όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσµεύσεις. 
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Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βεβαιώνει ότι δεν έχει καταρτίσει άλλες δεσµευτικές συµφωνίες και δεν έχει 
αναλάβει καµία ισχυρή δέσµευση για την υλοποίηση µελλοντικών επενδύσεων µέχρι την ηµεροµηνία του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.  

3.8.3 Έκθεση Ευρηµάτων από την Εκτέλεση Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών επί της «Έκθεσης 
∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων» 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η έγκριση της έκθεσης διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της Α΄ 
σειράς του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, όπως εγκρίθηκε µε την συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2011 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(Ποσά σε Ευρώ) 

Αντληθέντα κεφάλαια µε έκδοση Μ.Ο.∆.  Τελικός τρόπος διαθέσεως αντληθέντων 
κεφαλαίων από Μ.Ο.∆. 

Προβλεπόµενη χρήση 
σύµφωνα µε το 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο 

Αντληθέντα ποσά 
κατά το Α' 
Εξάµηνο 2010 

Εξαγορασθείσα εταιρεία Ποσά που 
καταβλήθηκαν 
κατά το Β' 
Εξάµηνο 2010 

Συνολικά 
∆ιατεθέντα 
Κεφάλαια 

Υπόλοιπα 
ποσά προς 
∆ιάθεση 

Επενδύσεις σε πάγιο 
εξοπλισµό, σε δίκτυα 
πωλήσεων κ.λ.π. ή σε ίδρυση 
θυγατρικών εταιρειών ή 
εξαγορά εταιρειών ή µε 
µετοχικές τοποθετήσεις. 

7.217.683,20 € Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 7.217.683,20 € 7.217.683,20 € 0,00 € 

∆απάνες έκδοσης ΜΟ∆ 0,00 € ∆απάνες έκδοσης ΜΟ∆ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Συνολικά αντληθέντα 
κεφάλαια 

7.217.683,20 € 
Συνολικά διατεθέντα 
κεφάλαια 

7.217.683,20 € 7.217.683,20 € 0,00 € 

Το ποσό € 7.217.683,20 αφορά µέρος της προκαταβολής ποσού 7.320.000 € για την εν λόγω εξαγορά, συνολικού τιµήµατος 18.100.000 €. 

 
 
Κατωτέρω παρατίθεται η σχετική έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων που συνέταξε ο Ορκωτός 
Ελεγκτής – Λογιστής κ. ∆ηµήτριος Χ. Σµαϊλλης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος 
Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100).   

 
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
 
Σύµφωνα µε την εντολή που λάβαµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η Εταιρεία), διενεργήσαµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες, στο πλαίσιο 
όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό 
νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά µε την Έκθεση ∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της 
Εταιρείας, που αφορά την έκδοση οµολογιακού δανείου που διενεργήθηκε το 2010. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας 
έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόµενης Έκθεσης. Αναλάβαµε αυτή την εργασία σύµφωνα µε 
το  ∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης 
Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Συναφών µε Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να 
εκτελέσουµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουµε τα ευρήµατά µας. 
 
∆ιαδικασίες: 
 
Συγκρίναµε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη «Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων 
Κεφαλαίων από την Έκδοση Οµολογιακού ∆ανείου», µε τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα 
βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 
 
Εξετάσαµε την πληρότητα της Έκθεσης και τη συνέπεια του περιεχοµένου της µε τα αναφερόµενα στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και  µε τις σχετικές 
αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµόδιων οργάνων της Εταιρείας. 
 
Ευρήµατα: 
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α)  Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη 
«Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Έκδοση Οµολογιακού ∆ανείου», προκύπτουν από τα 
βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 
 
β)  Το περιεχόµενο της Έκθεσης περιλαµβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το 
σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό 
πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές µε τα αναφερόµενα στο οικείο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και τις 
σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας. 
 
Με δεδοµένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουµε οποιαδήποτε 
άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουµε ανωτέρω. Αν είχαµε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή 
είχαµε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχοµένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή µας και άλλα θέµατα, 
πέραν των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο. 
 
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της 
τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το 
σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να 
χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν 
επεκτείνεται στις οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η εταιρεία για την χρήση που έληξε 31.12.2010  για 
τις οποίες θα εκδώσαµε ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου. 
 

3.9 Αντικείµενο ∆ραστηριότητας της Εταιρείας 

 
Ο όµιλος Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL)  ασχολείται µε την αντιπροσώπευση ξένων οίκων, τις εισαγωγές και 
τη χονδρική κυρίως πώληση ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, κλιµατιστικών αλλά και άλλων σκευών 
καθώς επίσης και µε την εµπορία βιοµηχανικών και οικιακών ραπτοµηχανών SINGER.  
 
Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων για τη Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) σε επίπεδο Οµίλου για τις χρήσεις 
2008, 2009 και 2010 καθώς και για την περίοδο από 01.01-31.03.2011 αφορά σε πώληση οικιακών 
ηλεκτρικών µικροσυσκευών, θερµαντικών, κλιµατιστικών, ραπτοµηχανών και πρεσών σιδερώµατος. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών για τις χρήσεις 2008, 
2009 και 2010: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 

Χονδρικές Πωλήσεις  33.810,16 35.053,84 30.474,99 

Λιανικές Πωλήσεις  266,11 205,18 115,49 

Παροχή Υπηρεσίας 115,83 154,57 238,85 

ΣΥΝΟΛΟ 34.192,10 35.413,89 30.829,33 
Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή 

 
Ηλεκτρικές Συσκευές  
 
Τα προϊόντα που εισάγει και εµπορεύεται η Εταιρεία κατανέµονται στις εξής κατηγορίες:  
 

• Ηλεκτρικές µικροσυσκευές (σκούπες, φριτέζες, σίδερα, απορροφητήρες, φούρνοι ηλεκτρικοί & 
µικροκυµάτων, µίξερ, µπλέντερ, τοστιέρες, αποχυµωτές, σεσουάρ, µπάρµπεκιου, κ.λπ.), 

 
• Θερµαντικά (αερόθερµα, καλοριφέρ λαδιού, θερµάστρες λουτρού, θερµάστρες υγραερίου, convector 

δαπέδου & τοίχου), 
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• Κλιµατιστικά (φορητά ψύξης-θέρµανσης, τοίχου ψύξης-θέρµανσης, φορητά µόνο ψύξης, τοίχου µόνο 
ψύξης), 

 
• Σκεύη κουζίνας (χύτρες απλές & ταχύτητας, τηγάνια inox & εµαγιέ, κατσαρόλες απλές & γάλακτος),   

• Φορητά συστήµατα θέρµανσης KEROSUN µε µια ευρεία γκάµα προϊόντων θέρµανσης,  

• Κλιµατιστικά Toyotomi,  

• Κλιµατιστικά Carrier και Toshiba, 

• Συστήµατα ήχου και εικόνος αυτοκινήτου KENWOOD- MCAUDIO -AUDIOVOX”  

• Μηχανές εσπρέσσο GAGGIA 

• Συστήµατα ήχου και εικόνας για το αυτοκίνητο κυρίως αλλά και για το σπίτι BLAUPUNKT 
 
Τέλος µέσω των θυγατρικών της έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της στο εξοπλισµό των ξενοδοχείων 
(Locatel France, cisa, Indelb, κλπ). 
 
Η κατά 100% θυγατρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ασχολείται κατά κύριο λόγο µε το εµπόριο 
των βιοµηχανικών και οικιακών ραπτοµηχανών και άλλων µικροσυσκευών SINGER.  
 

3.9.1 Κυριότερες Αγορές ∆ραστηριοποίησης  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Οµίλου για τις χρήσεις 2008, 
2009 και 2010  και για την περίοδο από 01.01-31.03.2011 ανά κατηγορία προϊόντων: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 31.03.2011 

Μικροσυσκευές 15.814,33 20.606,11 13.527,28 1.253,82 
Θερµαντικά 3.013,53 1.858,72 1.858,27 251,89 
Λευκές Συσκευές 152,96 71,03 653,9 449,86 
Κλιµατιστικά 4.277,00 1.601,89 3.042,59 2.847,74 
Είδη Οικιακής Χρήσης 330,81 618,96 469,61 50,15 
Μαύρες Συσκευές 21,32 -0,07 494,49 1.067,15 
Βιοµηχανικά Μηχανήµατα 373,28 176,16 278,69 0 
Οικιακές Ραπτοµηχανές 7.135,99 8.190,57 8.798,64 186,46 
Πρέσες - βάσεις πρεσών 2.957,05 2.135,65 1.454,01 142,56 
Είδη Ξενοδοχείου 0,00 0,00 13,00 40,00 
Παροχή Υπηρεσιών 115,83 154,57 238,85 396,03 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 34.192,10 35.413,59 30.829,33 6.685,66 

 Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.  

 
Σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα ο κύκλος εργασιών των µικροσυσκευών (µίξερ, ηλεκτρικά σκουπάκια, 
τοστιέρες, σεσουάρ, κ.λπ) κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008 – 2009 παρουσίασε αύξηση και 
διαµορφώθηκε σε € 20.606,11 χιλ. το 2009 από € 15.814,33 χιλ. τη χρήση 2008. Η αύξηση αυτή οφείλεται 
στον εµπλουτισµό της γκάµας των εµπορευµάτων της Εταιρείας µε αυτά της θυγατρικής εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΣ. 
ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. και της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. Η Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. ενοποιήθηκε για 
πρώτη φορά στη χρήση 2009 (29.01 - 31.12.2009). Κατά την χρήση 2010, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου 
µειώθηκε κατά 34,35% σε σχέση µε τη χρήση 2009 συνεπεία της µείωσης της καταναλωτικής δαπάνης για τα 
εν λόγω προϊόντα λόγω της οικονοµικής κρίσης καθώς και της µη ενοποίησης της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ 
λόγω της πώλησης από την 14.10.2010.  
 
Σύµφωνα µε τον ανώτερο πίνακα ο κύκλος εργασιών των λευκών συσκευών κατά τη διάρκεια των χρήσεων 
2008 – 2009  µειώθηκε και διαµορφώθηκε σε € 71,03 χιλ. τη χρήση 2009 από € 152,96 χιλ. τη χρήση 2008. 
Η µείωση των πωλήσεων που παρατηρείται στις λευκές αλλά και στις µαύρες συσκευές κατά τη διάρκεια της 
υπό εξέταση περιόδου οφείλεται στο γεγονός ότι τα συγκεκριµένα εµπορεύµατα δεν περιλαµβάνονται πλέον 
στην γκάµα των προϊόντων της Εταιρείας και οι όποιες πωλήσεις που πραγµατοποιούνται προέρχονταν από 
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υφιστάµενα αποθέµατα. Σηµειώνεται ωστόσο ότι κατά τη χρήση 2010 η θυγατρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣ. 
ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. επέκτεινε την δραστηριότητα της στο εµπόριο των λευκών συσκευών SINGER (πλυντήρια, 
ψυγεία κοκ) µε αποτέλεσµα την αύξηση του κύκλου εργασιών από λευκές συσκευές σε € 653,9 χιλ. τη χρήση 
2010. Η αύξηση του κύκλου εργασιών από µαύρες συσκευές τη χρήση 2010 οφείλεται στο εµπόριο µαύρων 
συσκευών που πραγµατοποιεί η Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 
 
Ο κύκλος εργασιών των βιοµηχανικών µηχανηµάτων κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2008-2009 µειώθηκε και 
διαµορφώθηκε σε € 176,16 χιλ. τη χρήση 2009 από € 373,28 χιλ. τη χρήση 2008. Τα βιοµηχανικά 
µηχανήµατα αφορούν τις ειδικές ραπτοµηχανές, οι οποίες απευθύνονται σε µεγάλες βιοµηχανίες, και δη σε 
κλωστοϋφαντουργίες. ∆εδοµένης της κρίσης που παρατηρείται στον συγκεκριµένο κλάδο, έχουν επηρεαστεί 
και οι πωλήσεις στα συγκεκριµένα µηχανήµατα µε αποτέλεσµα να έχουν µειωθεί κατά 52% περίπου. Κατά την 
χρήση 2010 οι πωλήσεις βιοµηχανικών µηχανηµάτων σηµείωσαν αύξηση κατά 58% και διαµορφώθηκαν σε € 
278,69 χιλ. τη χρήση 2010 από € 176,16 χιλ. τη χρήση 2009. 
 
Ο κύκλος εργασιών από τα κλιµατιστικά παρουσίασε µείωση κατά 63% περίπου και διαµορφώθηκε από € 
4.277 χιλ. τη χρήση 2008 σε € 1.601,89  χιλ. τη χρήση 2009. Η µείωση αυτή οφείλεται στην µείωση της 
καταναλωτικής δαπάνης για αγορά τέτοιων συσκευών λόγω της οικονοµικής κρίσης. Αντίθετα, κατά την 
χρήση 2010 ο κύκλος εργασιών από κλιµατιστικά αυξήθηκε κατά 90% περίπου σε σχέση µε τη χρήση 2009 
γεγονός το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενοποίηση της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. για την περίοδο 
14.10-31.12.2010. Σηµειώνεται ότι η προαναφερόµενη θυγατρική εταιρεία δραστηριοποιείται µε το εµπόριο 
κλιµατιστικών συσκευών TOYOTOMI.  
 
Κατά τη χρήση 2009 ο κύκλος εργασιών από τις θερµαντικές συσκευές µειώθηκε σε σχέση µε τον κύκλο 
εργασιών της χρήσης 2008 κατά 38% περίπου και διαµορφώθηκε σε € 1.858,72 χιλ. από € 3.013,53 χιλ. τη 
χρήση 2008. Όπως και ανωτέρω, η µείωση του κύκλου εργασιών κατά τη χρήση 2009 σε σχέση µε τη χρήση 
2008 οφείλεται στην µείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αγορά τέτοιων συσκευών λόγω της οικονοµικής 
κρίσης. Κατά τη χρήση 2010 ο κύκλος εργασιών από αυτές τις συσκευές παρέµεινε σε σταθερά επίπεδα µε 
αυτόν της χρήσης 2009.  
 
Κατά την περίοδο 2008 – 2010, ο κύκλος εργασιών των οικιακών ραπτοµηχανών διαµορφώθηκε σε € 
8.798,64 χιλ. τη χρήση 2010 από 8.190,57 χιλ. τη χρήση 2009 σηµειώνοντας αύξηση κατά 7% και  σε 
7.135,99 χιλ. τη χρήση 2008 σηµειώνοντας αύξηση κατά 15% περίπου σε σχέση µε τη χρήση 2009. Αντίθετα, 
ο κύκλος εργασιών από πρέσες και βάσεις πρεσών µειώθηκε κατά 32% περίπου και διαµορφώθηκε σε € 
1.454,01 χιλ. τη χρήση 2010 από €2.135,65 χιλ. τη χρήση 2009 ενώ κατά τη χρήση 2008 µειώθηκε κατά 28 
περίπου σε σχέση µε τη χρήση 2009 και διαµορφώθηκε σε 2.957,05 χιλ. Η µείωση αυτή οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι υψηλού κόστους και υποκαθίστανται από άλλα προϊόντα χαµηλότερου 
κόστους όπως τα ατµοσίδερα. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η γεωγραφική κατανοµή των πωλήσεων σε ενοποιηµένο επίπεδο για 
τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010:  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

(ποσά σε χιλ. €)* 20081 20091 20102 31.03.20112 

Χώρες Ζώνης Ευρώ  32.010,27 32.753,80 30.449,02 6.668,66 
Λοιπές Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης  1.686,56 2.191,68 164,52 16,00 
Τρίτες Χώρες  495,27 468,104 215,79 1,01 
ΣΥΝΟΛΟ 34.192,10 35.413,59 30.829,33 6.685,67 

*Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
1. Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων  2008 και 2009, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν 

ελεγχθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 
2. Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.  

 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη συµµετοχή των κυριοτέρων πελατών στο σύνολο των πωλήσεων για τα 
έτη 2009 και 2010: 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΛΑΤΗ (ποσά σε χιλ. €) 

  Πελάτες  2008 % συµ 2009 % συµ 2010 % 

1. SINGER FRANCE SAS 6.543,39 19,14% 8.128,72 22,95% 7.015,28 22,76% 

2. DSGI SOUTH-EAST EUROPE A.E.B.E. 3.837,30 11,22% 6.248,85 17,65% 4.670,42 15,15% 

3. ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 4.083,47 11,94% 3.048,07 8,61% 2.162,31 7,01% 

4. SINGER APPLAINCES SRL ROMANIA 1.966,02 5,75% 1.685,75 4,76% 2.074,65 6,73% 

5. MEDIA MARKT  2.188,73 6,40% 2.781,13 7,85% 1.843,80 5,98% 

6. 
DE LONGHI KENWOOD ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.  - - - - 

1.485,34 4,82% 

7. ALDA NOVA LIMITED - - - - 1.054,92 3,42% 

8. PRAKTIKER HELLAS AE 1.310,87 3,83% 1.267,94 3,58% 707,94 2,30% 

9. SINGER BOULGARIA 371,59 1,09% 301,52 0,85% 541,80 1,76% 

10. ΣΕΗΟΣ-EURONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ 857,84 2,51% 692,39 1,96% 508,60 1,65% 

11. EXPERT ΠΡΟΜ/ΤΙΚΗ ΑΕΗΣ 861,2 2,52% 818,33 2,31% 475,28 1,54% 

12. ELECTRONET AE 753,23 2,20% 722,16 2,04% 707,94 2,30% 

13. Λοιποί  10.932,72 31,97% 9.406,83 26,56% 8.013,46 25,99% 

  ΣΥΝΟΛΟ 34.192,10 100,00% 35.413,59 100,00% 30.829,33 100,00% 

 Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.  

 
Παρά την σηµαντική συµµετοχή στον κύκλο εργασιών του Οµίλου της SINGER FRANCE S.A.S. η διοίκηση του 
Οµίλου εκτιµά ότι δεν υφίσταται βραχυπρόθεσµα κίνδυνος απώλειάς του.  
 
Οι πωλήσεις προς την εταιρεία DE LONGHI KENWOOD ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. αφορά σε 
πωλήσεις της Εταιρείας προς την εν λόγω θυγατρική εταιρεία της De’ Longhi των αποθεµάτων De’ Longhi 
σύµφωνα και µε το από 16.04.2010 µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της Εταιρείας και του προαναφερόµενου 
οίκου του εξωτερικού.  
 
Σηµειώνεται ότι µε την υπ' αριθµ. πρωτ. Κ2-5912/30.06.2011 Απόφασης του Υπουργείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ολοκληρώθηκε η συγχωνεύσεως δια απορροφήσεως της κατά 100% 
θυγατρικής εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. από την Εταιρεία. 

3.9.2 ∆ίκτυο πωλήσεων και διανοµής  

Η Εταιρεία διαθέτει δίκτυο πωλήσεων και διανοµής που εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια.  
 
Η Εταιρεία για την αποθήκευση των εµπορευµάτων χρησιµοποιεί µισθωµένες αποθήκες 3.300 τ.µ. στη 
Μεταµόρφωση Αττικής δίπλα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαµίας (βλ ενότ 3.11.2 Ενοικιαζόµενα Ακίνητα). Η 
γειτνίαση των αποθηκών µε µεγάλους οδικούς άξονες διευκολύνει σηµαντικά τη διαδικασία διανοµής. Η 
διακίνηση των εµπορευµάτων γίνεται µε ιδιόκτητα και µισθωµένα αυτοκίνητα κατευθείαν προς τους πελάτες 
του Λεκανοπεδίου Αττικής και µέχρι τους σταθµούς διανοµής εµπορευµάτων (πρακτορεία) για τους πελάτες 
της υπόλοιπης Ελλάδας (ηπειρωτικής & νησιών). Επίσης, για την αποθήκευση και διακίνηση των 
εµπορευµάτων της, η Εταιρεία συνεργάζεται µε εταιρείες Logistics.  
 
Επίσης η Εταιρεία είναι κάτοχος οικοπέδου εµβαδού 44.268 τµ στην περιοχή Θέση Κύριλλος, στον 
Ασπρόπυργο Αττικής επί του οποίου έχει ανεγερθεί Κτίριο Εµπορικών Αποθηκών 15.510 τµ και γραφείων 
2.100 τµ, συνολικού εµβαδού 17.610 τµ. 
 
Τα προϊόντα τόσο της Εταιρείας όσο και του Οµίλου καλύπτουν γεωγραφικά όλη την Ελλάδα µε παρουσία 
στις ακόλουθες κατηγορίες καταστηµάτων:  
 

• Μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, MEDIAMARKT, 
ΣΑΡΑΦΙ∆ΗΣ., κ.λπ. 

 
• Συνεταιρισµοί καταστηµάτων ηλεκτρικών ειδών: «EXPERT», «ELECTRONET», «Σ.Ε.Η.Ο.Σ.», 

«Α.Κ.Η.Σ.», «ΑΛΜΑ», «BEST ELECTRIC», «Η.Λ.Μ.Α.Κ.», κ.λπ. 
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• Hypermarkets, «CARREFOUR», «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», «MAKRO CASH AND CARRY», «SATURN», 

«ELECTROWORLD» κ.λπ. 
 

• Ανεξάρτητα καταστήµατα ηλεκτρικών ειδών. 
 

• Καταστήµατα εµπορικών συνεργατών και κέντρων τεχνικής εξυπηρέτησης «SINGER». 

• Ανεξάρτητα καταστήµατα ηλεκτρικών ειδών. 

• Ειδικά Καταστήµατα Hi-Fi αυτοκινήτου. 
 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία πελατών για τις 
χρήσεις 2008, 2009 και 2010: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 

(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 

Αλυσίδες – Πολυκαταστήµατα  14.076,80 15.246,15 9.978,62 

Συνεταιρισµοί  4.258,61 3.246,96 2.829,50 

∆ίκτυο Εµπορικών Συνεργατών 2.158,31 1.886,47 2.109,49 

Ελεύθεροι Πελάτες 3.509,27 3.318,02 4.427,54 

Πελάτες Εξωτερικού 9.660,89 11.266,51 11.149,70 

Πελάτες λιανικής 306,89 205,2 116,52 

Service - Επισκευές  221,33 244,28 217,95 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 34.192,10 35.413,59 30.829,33 

Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 
 

3.9.3 Προµηθευτές  

 
Οι πωλήσεις του Οµίλου ανά Προµηθευτή/Σήµα για τα έτη 2008, 2009 και 2010 παρατίθενται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 

Ανάλυση Πωλήσεων Οµίλου Ανά Προµηθευτή/Σήµα 

(ποσά σε χιλ. €) 2008 % 2009 % 2010 % 

SINGER SOURCING LTD 7.053,21 20,63% 8.461,48 23,89% 7.471,10 24,23% 

DE LONGHI APPLAINCES SRL** 12.912,85 37,77% 8.690,89 24,54% 2.830,11 9,18% 

ARIETE  SPA - 0,00% 2.389,78* 6,75% 1.421,43*** 4,61% 

PRINCESS WORLDIDE LTD  - 0,00% 957,16* 2,70% 1.118,33*** 3,63% 

HELEN OF TROY HOUSE  - 0,00% 420,9* 1,19% 813,35*** 2,64% 

TOYOTOMI**** - - - - 1.514,04 4,91% 

KEROSUN**** - - - - 1.431,25 4,64% 

KENWOOD/MCAUDIO/AUDIOVOX**** - - - - 435,66 1,41% 

KEROSUN CLIMA**** - - - - 164,40 0,53% 

TOSHIBA**** - - - - 114,13 0,37% 

Λοιποί  14.226,04 41,61% 14.493,38 40,93% 17.313,80 56,16% 

Γενικά Σύνολα 34.192,10 100,00% 35.413,59 100,00% 30.829,33 100,00% 

Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 
* Αφορά την περίοδο από 29.01.2009- 31.12.2009 
** Η Εταιρεία προµηθεύονταν προϊόντα De Longhi όχι µόνο από τον προµηθευτή De’ Longhi Applainces Srl αλλά και από άλλους 
προµηθευτές οι οποίοι παρήγαν αυτά τα προϊόντα µετά από συµφωνία µε την De’ Longhi Applainces Srl.  
*** Αφορά την περίοδο από 01.01.2010- 14.10.2010  
**** Αφορά την περίοδο από 14.10.2010- 31.12.2010  
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Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι ο κυριότερος προµηθευτής του Οµίλου αποτελεί η SINGER 
SOURCING LTD µε την οποία η θυγατρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. έχει συνάψει σύµβαση 
αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων SINGER (βλέπε ενότ. 3.7.5 Συµβάσεις Συνεργασίας).  
 
Αναφορικά µε τον δεύτερο µεγαλύτερο προµηθευτή, De’ Longhi Applainces SRL, σηµειώνεται ότι η Εταιρεία 
δεν έχει πλέον την αποκλειστική διανοµή των προϊόντων De' Longhi. Οι πωλήσεις των οµώνυµων προϊόντων 
αφορά σε πώληση των αποθεµάτων που διατηρούσε η Εταιρεία προς την De’ Longhi Kenwood Εµπορία 
Ηλεκτρικών Ειδών Ανώνυµη Εταιρεία  (θυγατρική της De’ Longhi Applainces SRL) σύµφωνα και µε το από 
16.04.2010  µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της Εταιρείας και του προαναφερόµενου οίκου του εξωτερικού 
(βλέπε ενότ. 3.7.5 Συµβάσεις Συνεργασίας).  
 
Οι προµηθευτές του Οµίλου Ariete SPA, Princess Worldide LTD και Helen Of Troy House αποτελούν 
προµηθευτές της πρώην θυγατρικής εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. µε τους οποίους η εν λόγω 
θυγατρική εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις αποκλειστικής διάθεσης των προϊόντων τους. Αναφορικά µε την 
διάθεση των προϊόντων Ariete SPA, Princess Worldide LTD και Helen Of Troy House ύστερα από την 
µεταβίβαση των µετοχών της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ από την Εταιρεία στην Nufer Enterprises Limited βλέπε ενότ. 
3.7.5.5 Σύµβαση πώλησης της εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 
 
Τέλος αναφορικά µε τους προµηθευτές TOYOTOMI, KENWOOD/MCAUDIO/AUDIOVOX αυτοί αποτελούν 
προµηθευτές της θυγατρικής εταιρείας Γ. Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (βλ. ενότ 3.14.1.3 Συµβάσεις Συνεργασίας 
– Σήµατα).  

3.10  Πληροφορίες για τις Τάσεις  

 
Οι κυριότερες τάσεις που εµφανίζονται από την 31.03.2011 και για όλη τη χρήση 2011 για την Εταιρεία και 
τον Όµιλο είναι οι ακόλουθες: 
  
1. Λόγω της οικονοµικής κρίσης παρατηρείται µείωση της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης µε αποτέλεσµα 
συµπίεση των πωλήσεων των  εταιριών λιανικής και χονδρικής. Η οικονοµική στενότητα που παρατηρείται 
καθ’ όλη την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου της χρήσης 2011 µέχρι και σήµερα λόγω της τρέχουσας 
οικονοµικής κρίσης έχει δηµιουργήσει ένα κλίµα όπου οι καταναλωτές κάνουν αγορές οι οποίες αφορούν τα 
απαραίτητα προς την διαβίωση τους ενώ αναβάλλουν αγορές οι οποίες καλύπτουν δευτερεύουσες ανάγκες. Η 
µείωση της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης είχε σαν αποτέλεσµα την µείωση του κύκλου εργασιών του 
Οµίλου στο πρώτο τρίµηνο της χρήσης 2011. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της ενίσχυσης της θέσης της στην 
αγορά των ηλεκτρικών συσκευών, προέβη το 2010 στην εξαγορά και στην συγχώνευση (η οποία 
ολοκληρώθηκε το 2011) της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. µέσω της οποίας επιχειρείται αναστροφή της τάσης 
της µείωσης του κύκλου εργασιών που παρατηρήθηκε ακόµα και στο πρώτο τρίµηνο της χρήσης 2011. 
Ειδικότερα, µέσω της εξαγοράς και της συγχώνευσης της προαναφερόµενες εταιρείας εµπλουτίζεται 
περαιτέρω η γκάµα των προϊόντων που εµπορεύεται η Εταιρεία και ο Όµιλος µε νέα προϊόντα όπως 
κλιµατιστικά, στερεοφωνικά αυτοκινήτων κοκ. ∆εδοµένης όµως της εποχικότητας των πωλήσεων που 
παρουσιάζει η Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., καθώς ο κύριος όγκος των πωλήσεων κλιµατιστικών παρατηρείται 
στο δεύτερο και το τρίτο τρίµηνο κάθε χρήσης, η Εταιρεία προσδοκά ότι τάση της µείωση του κύκλου 
εργασιών θα αναστραφεί στο πρώτο εξάµηνο της χρήσης 2011 καιο κύκλος εργασιών θα βελτιωθεί µέχρι το 
τέλος του 2011 σε σχέση µε το 2010.  
 
Επιπλέον, η µεγέθυνση του Οµίλου µέσω της εξαγοράς και της συγχώνευσης της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 
έχει σαν αποτέλεσµα την ενίσχυση της διαπραγµατευτικής της θέσης έναντι των πελατών της µε συνέπεια να 
µην µεταβάλλεται σηµαντικά η τιµολογιακή της πολιτική. 
 
2. Κατά το πρώτο τρίµηνο της χρήσης 2011 ο Όµιλος κατάφερε να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους. Με την 
εξαγορά και την συγχώνευση της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ο Όµιλος ενίσχυσε την διαπραγµατευτική του 
θέση µε αποτέλεσµα να βελτιώνει τους όρους αγοράς των συσκευών από τους προµηθευτές. Ήδη, σε επίπεδο 
Οµίλου, παρουσιάζεται βελτίωση σε επίπεδο µικτού κέρδους και η Εταιρεία προσδοκά ότι η βελτίωση αυτή θα 
συνεχιστεί και για το πρώτο εξάµηνο της χρήσης 2011 αλλά και κατά την διάρκεια της χρήσης 2011. 
 
Επιπλέον, η διάθεση των προϊόντων της Εταιρείας και του Οµίλου µέσω των υφιστάµενων δικτύων διανοµής 
παρέχει την δυνατότητα επίτευξης σηµαντικών οικονοµιών κλίµακος περιορίζοντας έτσι και τα υφιστάµενα 
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κόστη διάθεσης και διανοµής των προϊόντων. Η δυνατότητα επίτευξης τέτοιων οικονοµιών κλίµακος το οποίο 
µεταφράζεται σε περιορισµό των εξόδων διάθεσης δύναται να βελτιώσει περαιτέρω τα αποτελέσµατα του 
Οµίλου.  
 
3. Η εξαγορά και η συγχώνευση της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. είχε σαν αποτέλεσµα την σηµαντική αύξηση 
των αποθεµάτων του Οµίλου κατά την χρήση 2010 και την µικρή µείωση αυτών κατά το πρώτο τρίµηνο της 
χρήσης 2011. Είναι εµφανής η προσπάθεια του Οµίλου να ενισχύσει τον κύκλο εργασιών κυρίως µέσα από τα 
υφιστάµενα αποθέµατα και να προβαίνει σε αγορές εµπορευµάτων  µόνο για την κάλυψη των αναγκών  των 
πελατών του µειώνοντας έτσι και τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης. Η πρακτική αυτή δηλ. η µείωση του 
επιπέδου των υφιστάµενων αποθεµάτων µε παράλληλη διατήρηση ενός επιπέδου ασφαλείας θα διατηρηθεί 
για όλη τη διάρκεια της χρήσης 2011.   
 

3.11 Περιουσιακά Στοιχεία – Εγκαταστάσεις – Εµπράγµατα Βάρη  

3.11.1 Ιδιόκτητα Ακίνητα  

Η Εταιρεία κατά τη χρήση 2003 απέκτησε δια πλειστηριασµού, ακίνητο στο ∆.∆. Γαβαλούς στο ∆ήµο 
Μακρυνείας, Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο αποτελείται από κτίριο (ηµιυπόγειο 110 τµ, ισόγειο που 
περιλαµβάνει κατάστηµα και κατοικία επιφανείας 55 τµ το καθένα, 1ος όροφος 110 τµ) επί οικοπέδου 485,80 
τ.µ., αντί του ποσού των € 40.000,00.  

Η θυγατρικη εταιρεία Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. είναι κάτοχος οικοπέδου εµβαδού 44.268 τµ στην περιοχή 
Θέση Κύριλλος, στον Ασπρόπυργο Αττικής επί του οποίου έχει ανεγερθεί Κτίριο Εµπορικών Αποθηκών 15.510 
τµ και γραφείων 2.100 τµ, συνολικού εµβαδού 17.610 τµ. Επί των ακινήτων της εταιρείας Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε. έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ύψους € 12.500.000,00 προς εξασφάλιση τραπεζικών 
δανείων συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου την 31.03.2011 € 8.964.204,00 τα οποία αφορούν σε δυο 
οµολογιακά δάνεια που έχει εισπράξει η εταιρεία από την EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 

Η θυγατρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. έχει στην κυριότητα της 4 ορόφους συνολικού εµβαδού 
1.226,86 τ.µ. σε κτίριο γραφείων επί της οδού ∆υρραχίου 62, στην Αθήνα το οποίο έχει ανεγερθεί επί 
οικοπεδικού εµβαδού 665,18 τ.µ.  
 
Η θυγατρική εταιρεία ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO DI CORFU A.E. είναι ιδιοκτήτρια 
των κάτωθι ακινήτων:   
 
Α) Ποσοστό εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιοστών και 34/00 του χιλιοστού (998,34/000) εξ αδιαιρέτου ενός 
οικοπέδου µετά του επ’ αυτού οικοδοµικού συγκροτήµατος µε την ονοµασία Παραθεριστικός Οικισµός «Κάβο 
Μπιάνκο», που αποτελείται από 23 διώροφα ή ισόγεια κτίρια, εκ των οποίων 22 ανεγερθέντα και ένα 
µελλοντικά ανεγερθησόµενο, συγκείµενα από αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, που 
βρίσκεται στη θέση «Σωτήρα» ή «Χουµπάου» της κτηµατικής περιφερείας του ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατος Λευκίµµης 
του ∆ήµου Λευκιµµαίων του Νοµού Κερκύρας, 
 
Β) Ένα οικόπεδο µετά της επ’αυτού οικοδοµής, κείµενο στην αυτή ως άνω θέση και περιοχή «Σωτήρα» ή 
«Χουµπάου»  της κτηµατικής περιφερείας του ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατος Λευκίµµης του ∆ήµου Λευκιµµαίων του 
Νοµού Κερκύρας,  
 
Επί των ανωτέρω ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας Capo Di Corfu έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης 
υπέρ της EFG Eurobank Ergasias AE ύψους € 5.200.000. 
 
Επίσης δυνάµει του υπ’ αριθµ. 15587/29.12.2009 συµβολαίου αγοραπωλησίας η Εταιρεία αγόρασε: 
 
Α) Ένα οικόπεδο έκτασης 6.584,46 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Σωτήρα» ή «Χουµπάου» ή «Άγιος Πέτρος» 
της κτηµατικής περιφερείας του ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατος Λευκίµµης του ∆ήµου Λευκιµµαίων. Στο ανωτέρω 
οικόπεδο είχαν αρχικώς συσταθεί 2 διηρηµένες, αυτοτελείς και ανεξάρτητες µεταξύ τους οριζόντιες 
ιδιοκτησίες. Στη συνέχεια στην µια ιδιοκτησία ανεγέρθη µια διώροφη οικοδοµή 299,60 τ.µ., µία πισίνα, ένα 
υπαίθριο µπαρ και ένας διαµορφωµένος χώρος για στήριξη πέργκολας. 
 
Β) Ένα οικόπεδο 800 τ.µ. 
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Με το από 13.3.2010 ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης, όπως αυτό τροποποιήθηκε δια του από 14.3.2010 
ιδιωτικού συµφωνητικού. η εταιρεία εκµίσθωσε στην εταιρεία µε την επωνυµία «Aquis Ξενοδοχειακή, 
Τουριστική και Τεχνική Ανώνυµη Εταιρεία» το παραθεριστικό συγκρότηµα CapodiCorfu. Η διάρκεια της 
µίσθωσης συµφωνήθηκε 12ετής αρχόµενη την 1.4.2010 και λήγουσα την 31.3.2022, δύναται δε να παραταθεί 
µε συµφωνία των συµβαλλοµένων.  

Με το από 27.7.2010 ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης, η εταιρεία εκµίσθωσε στην εταιρεία «Aquis 
Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Ανώνυµη Εταιρεία» κινητό ξενοδοχειακό εξοπλισµό, µέρος του οποίου 
µισθώνει χρηµατοδοτικά δυνάµει του υπ’αρ. 6384/31.3.2010 συµβολαίου χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την 
EFGEurobankErgasiasΧρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε., ο οποίος βρίσκεται εντός του τουριστικού 
συγκροτήµατος CapodiCorfu. H διάρκεια της µίσθωσης ορίστηκε 5ετής, αρξάµενη την 1.4.2010 και λήγουσα 
την 31.3.2015,δύναται δε να παραταθεί µε συµφωνία των συµβαλλοµένων. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας επισηµαίνει ότι, εξ όσων γνωρίζει, η χρήση των ακινήτων της δεν υπόκειται σε 
περιβαλλοντικούς περιορισµούς. 

3.11.2 Ενοικιαζόµενα Ακίνητα  

Η Εταιρεία σε ιδιόκτητο οικόπεδο επιφάνειας  3.372,53 τ.µ. στην Μεταµόρφωση Αττικής άρχισε το 1990  την 
ανέγερση κτιρίου 2.821,85 τ.µ. το οποίο και ολοκληρώθηκε  το 1992. Το 1995 έγινε  επέκταση - προσθήκη 
και άλλων χώρων συνολικής επιφάνειας 2.443,39 τ.µ. οι οποίοι ολοκληρώθηκαν το 1997. Το συνολικό 
εµβαδόν του κτιρίου διαµορφώθηκε σε 5.265,24 τ.µ. και περιλαµβάνει αποθηκευτικούς χώρους και γραφεία.  

Στις 30.06.2003 η Εταιρεία πώλησε την οικοπεδική έκταση 3.372,53 τ.µ. και την πολυώροφη οικοδοµή της 
οδού Τατοΐου 112 στη Μεταµόρφωση Αττικής, συνολικής επιφανείας 5.265,24 τ.µ. (τρεις όροφοι, ισόγειο, 
υπόγειο και δώµα) προς την Emporiki Leasing A.E. µε ταυτόχρονη σύναψη χρηµατοδοτικής µίσθωσης για 
δώδεκα έτη µε δικαίωµα επαναγοράς (Sale and Lease Back), τις οποίες και χρησιµοποιεί ως γραφεία, έκθεση 
και αποθηκευτικούς χώρους. Η µίσθωση ήταν διάρκειας 12 ετών µε έναρξη την 05.07.2003 και λήξη την 
05.07.2015. Το τίµηµα της πώλησης ανήλθε στο ποσό των € 6.700 χιλ. και προέκυψε κέρδος € 5.064,25 χιλ.  

Με την υπ’ αρ. 97.423/30.09.2009 πράξη δηλώσεως ασκήσεως δικαιώµατος προαιρέσεως λύθηκε η ανωτέρω 
σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρεία 
δήλωσε και η ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING Α.Ε. αποδέχθηκε ότι δεν επιθυµεί και δεν προτίθεται να συνεχίσει την ως 
άνω σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, επιθυµεί την εξαγορά του ακινήτου προ του συµβατικού χρόνου 
λήξεως της ως άνω συµβάσεως και εντεύθεν τη λύση της άνω σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Για το 
λόγο αυτό κατέβαλε στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING Α.Ε. το ποσό των ευρώ (4.564.180,02), που αποτελεί το 
συνοµολογηθέν τίµηµα για την εξαγορά του ακινήτου, το οποίο η ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING Α.Ε. και παρέλαβε, σε 
πλήρη και ολοσχερή προεξόφληση της συµβάσεως χρηµατοδοτικής µίσθωσης, αποδεχόµενη την προς αυτήν 
γενοµένη ως άνω δήλωση της µισθώτριας (Εταιρεία) για εξαγορά του ακινήτου προ του συµβατικού χρόνου 
λήξεως της συµβάσεως χρηµατοδοτικής µισθώσεως.  

Στη συνέχεια, µε το υπ’ αριθµ. 97.424/30.09.2009 συµβόλαιο αγοραπωλησίας η Εταιρεία µεταβίβασε το 
ανήκον σε αυτήν κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή ως άνω λεπτοµερώς περιγραφόµενο ακίνητο, και µε 
όλα τα σε αυτό και από αυτό πάσης φύσεως δικαιώµατά της, στην «EFG EUROBANK ERGASIAS LEASING», η 
οποία και, αφού κατέβαλε στην Εταιρεία το συµφωνηθέν τίµηµα και η τελευταία το παρέλαβε, κατέστη τέλεια 
και αποκλειστική κυρία, νοµέας και κάτοχος αυτού.  

Σηµειώνεται ότι η αγοράστρια εταιρεία «EFG EUROBANK ERGASIAS LEASING» προέβη στην αγορά του 
ανωτέρω ακινήτου µε υπόδειξη της εκ τρίτου συµβαλλόµενης στο ως άνω υπ’ αριθµ. 97.424/30.09.2009 
συµβόλαιο Κυπριακής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία LP ELLINAS HELLAS INVESTMENT 
LIMITED (πρώην«BRITAL HOLDINGS LIMΙTED»), η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, επί σκοπώ όπως 
αυτό αποτελέσει αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, που θα συναφθεί µεταξύ αυτής («EFG EUROBANK 
ERGASIAS LEASING») ως εκµισθώτριας και της «LP ELLINAS HELLAS INVESTMENT LIMITED» ως µισθώτριας. 
Στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 συνήφθη η ανωτέρω σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ της «EFG 
EUROBANK ERGASIAS LEASING») και της «LP ELLINAS HELLAS INVESTMENT LIMITED». 

Στις 17 Σεπτεµβρίου 2009 υπογράφηκε µεταξύ της Εταιρείας (Υποµισθώτρια) και της «LP ELLINAS HELLAS 
INVESTMENT LIMITED» (Μισθώτρια) το από 17.09.2009 Ιδιωτικό Συµφωνητικό Υποµίσθωσης µε το οποίο 
ορίζεται ότι µε την προϋπόθεση ότι η εταιρία «EFG Eurobank Ergasias Leasing» θα καταστεί κυρία και 
νοµέας του ανωτέρω ακινήτου και θα καταρτιστεί η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ της «LP 
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ELLINAS HELLAS INVESTMENT LIMITED» και της εταιρείας «EFG Eurobank Ergasias Leasing» το αργότερο 
έως τις 30.09.2009, η Εταιρεία θα υποµισθώνει για 12 χρόνια το ανωτέρω ακίνητο, το µηνιαίο δε µίσθωµα 
ορίζεται στο ποσό των € 60.000 και θα αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο σύµφωνα µε τον επίσηµο δείκτη τιµών 
καταναλωτή που ορίζεται από την αρµόδια Στατιστική Υπηρεσία ή άλλη αρµόδια κατά τον νόµο ∆ηµόσια 
Υπηρεσία ή Αρχή για το προηγούµενο δωδεκάµηνο, προσαυξηµένο κατά µία (1) µονάδα της αναπροσαρµογής 
υπολογιζόµενης επί του µηνιαίου µισθώµατος του εκάστοτε προηγούµενου µισθωτικού έτους.  

Προς εξασφάλιση των µισθωµάτων των πρώτων έξι (6) ετών, χορηγήθηκε στη «LP ELLINAS HELLAS 
INVESTMENT LIMITED» εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, για την έκδοση της οποίας δεσµεύτηκε 
έντοκη κατάθεση της Εταιρείας ποσού ίσου µε το ήµισυ του ποσού της εγγυητικής επιστολής. 

3.12  Εµπράγµατα Βάρη  

∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη σε βάρος των ακινήτων της Εταιρείας και του Οµίλου µε τις κάτωθι 
εξαιρέσεις:  
 

� Επί των ακινήτων της εταιρείας Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών 
ύψους € 12.500.000,00 προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου 
την 31.03.2011 € 8.964.204,00 τα οποία αφορούν σε δυο οµολογιακά δάνεια που έχει εισπράξει η 
εταιρεία από την EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 

 
� Επί των ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO 

DI CORFU A.E. έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης υπέρ της EFG Eurobank Ergasias AE ύψους € 
5.200.000. 

3.13  Οργανωτική ∆ιάρθρωση  

 
Οι συµµετοχές του Οµίλου είναι οι κάτωθι:  
 

Θυγατρική Εταιρεία Χώρα Σύστασης Συµµετοχή  Μέθ. Ενοποίησης 
ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα  100% Ολική  
Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα  100% Ολική 
ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Ελλάδα  95% - 
GLOBALFONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ABEE 1 Ελλάδα  33,40% - 
V-SHOPS A.E. (πρώην Ν.∆. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.) 1 Ελλάδα  1,1% - 
SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Ελλάδα 99% Ολική  
GED TOYOTOMI ITALIA SRL Ιταλία 99% Ολική  
DELTA HOTELIA A.E." Ελλάδα 99,98% Ολική  
CAPO DI CORFU A.E. Ελλάδα 79,95% Ολική  
APLICATION SERVICE PROVIDERS ΑΕ Ελλάδα 65% Ολική  
ΓΚΟΛΝΤΑΞΙΑ A.Ε. 1 Ελλάδα 35% - 

1. Οι συµµετοχές αυτές κατατάσσονται στα ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του µη 
κυκλοφορούντος ενεργητικού.  
 

Οι ως άνω συµµετοχές της Εταιρείας ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ABEE  δεν περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τους ακόλουθους λόγους: 
 
Α) «GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΒΕΕ» 
Η εταιρεία κατατάσσει τη συµµετοχή της αυτή στην κατηγορία των «∆ιαθεσίµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων». Το ποσοστό συµµετοχής της (33,4%) είναι χαµηλότερο του 
50%. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή στην «GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΒΕΕ» 
καθώς: 
• ∆εν υπάρχει καµία αντιπροσώπευση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιό της, 
• ∆εν υφίσταται καµία συµµετοχή στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής της, 
• ∆εν υπάρχει καµία ανταλλαγή διευθυντικού προσωπικού ή άλλων στελεχών µεταξύ τους, 
• ∆εν υπάρχει ανταλλαγή ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης ή άλλης επιχειρηµατικής πληροφόρησης 
και 
• ∆εν ασκούνται ουσιώδεις συναλλαγές µε την εταιρεία. 
 
Β) «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 
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Η Εταιρεία δεν ενοποιεί στις οικονοµικές καταστάσεις της, που συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. τη 
θυγατρική της «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», καθώς η εταιρεία αυτή µέχρι σήµερα τηρεί τα ελάχιστα 
φορολογικά βιβλία και από τα τηρούµενα βιβλία της (Β΄ Κατηγορίας Κ.Β.Σ.) δεν προκύπτουν οικονοµικές 
καταστάσεις. Το κόστος σύνταξης τέτοιων οικονοµικών καταστάσεων είναι δυσανάλογο της ωφέλειας που θα 
προκύψει, δεδοµένου ότι το ποσοστό συµµετοχής του ενεργητικού και του κύκλου εργασιών της οµορρύθµου 
εταιρείας είναι µικρότερο του 5% των αντιστοίχων µεγεθών των οικονοµικών καταστάσεων. Σηµειώνεται ότι 
η Εταιρεία προχώρησε σε πλήρη αποµείωση της συµµετοχής αυτής στα αποτελέσµατα της χρήσης 2010.  

3.14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Από τις εταιρείες του Οµίλου, αυτές που θεωρούνται σηµαντικές σε µέγεθος δεδοµένου ότι τα αντίστοιχα 
οικονοµικά τους µεγέθη υπερβαίνουν το 10% είτε των ιδίων κεφαλαίων είτε του ενεργητικού είτε των 
αποτελεσµάτων του Οµίλου ή της Εταιρείας είναι οι κάτωθι: Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., CAPO DI CORFU A.E. 
και ΑΦΟΙ. ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. Κατωτέρω περιγράφονται οι προαναφερόµενες εταιρείες:  

3.14.1 Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 

3.14.1.1 Γενικές Πληροφορίες 

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 12 Σεπτεµβρίου 1988 (Φ.Ε.Κ. 3064/29-9-1988) µε την επωνυµία “Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και µε διακριτικό τίτλο “Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.”. 

Η εταιρεία Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. έχει ως έδρα τον ∆ήµο Αιγάλεω, οδός Κηφισού 6 Τ.Κ. 122 42, τηλ. 210-
53.86.400. 

Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων εταιρειών της Νοµαρχίας Αθηνών / ∆υτικός Τοµέας µε αριθµό 
µητρώου 17971/01∆Τ/Β/88/50(1999) και η διάρκεια της, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της έχει 
ορισθεί µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2018. 

Σκοπός της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι: 

α) Εισαγωγή από το εξωτερικό και εµπορία θερµαντικών συστηµάτων πετρελαίου.  

β) Εισαγωγή και εµπορία συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης ηλεκτρικής ενεργείας.  

γ) Εισαγωγή και εµπορία παντός είδους ηλεκτρικής συσκευής οικιακής ή επαγγελµατικής  χρήσεως.  

δ) Εισαγωγή και εµπορία των απαιτούµενων ανταλλακτικών των ανωτέρω µηχανηµάτων.  

ε) Συναρµολόγηση και κατασκευή των ανωτέρω µηχανηµάτων στην Ελλάδα µετά την εισαγωγή των 
απαιτούµενων εξαρτηµάτων  

στ) ∆ηµιουργία δικτύου πώλησης και εν γένει προώθησης των ανωτέρω µηχανηµάτων, εισαγοµένων ή µη 
αλλά και συναρµολογούµενων στην Ελλάδα.  

ζ) Αντιπροσώπευση αλλοδαπών επιχειρήσεων και εταιρειών εµπορίας ή/και κατασκευή συστηµάτων 
θέρµανσης-ψύξης και εν γένει ηλεκτρικών ειδών οικιακής ή επαγγελµατικής χρήσεως.  

η) Συµµετοχή σε ήδη υπάρχουσες ή ιδρυθησόµενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις και εταιρείες καθώς 
και συνεργασία µε αυτές που επιδιώκουν ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς.  

θ) ∆ιενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας  ή επιχειρήσεως καθοριζόµενης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της εταιρείας. 

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί: 

α) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο. β) Να ιδρύει 
υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία ή αποθήκες οπουδήποτε. γ) Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τους οποίους η εταιρεία έχει κοινά συµφέροντα. 
 
Με την υπ' αριθµ. πρωτ. Κ2-5912/30.06.2011 Απόφαση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας 
Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. από την Εταιρεία. 
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3.14.1.2 Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών 

 
Η εταιρεία Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. µετά από πολλά έτη δραστηριοποίησης κυρίως στον 
χώρο της εµπορίας ηλεκτρικών οικιακών συσκευών έχει αναδειχθεί σε µια από τις σηµαντικότερες εταιρείες 
στο χώρο δραστηριότητάς της.   
 
Η εταιρεία έχει την διάθεση των κάτωθι προϊόντων:  
 

• Από το 1988, των Ιαπωνικών φορητών συστηµάτων θέρµανσης KEROSUN µε µια ευρεία γκάµα 
προϊόντων θέρµανσης.  

• Από το 1994 των Ιαπωνικών κλιµατιστικών Toyotomi.  

• Από το 2000 και 2001 έχει την διάθεση των οικιακών κλιµατιστικών Carrier και Toshiba αντίστοιχα. 

• Από το 2006 έχει την διάθεση των συστηµάτων ήχου “KENWOOD- MCAUDIO -AUDIOVOX”  

• Από το 2008 των µηχανών εσπρέσσο GAGGIA. 

Από το 2009 έχει την αποκλειστική διάθεση της BLAUPUNKT µε µια ευρεία γκάµα προϊόντων συστηµάτων 
ήχου και  εικόνας για το αυτοκίνητο κυρίως αλλά και για το σπίτι. 
 
Mέσω των θυγατρικών της έχει αναπτύξει συνεργασίες για την υποστήριξη των πελατών της σε προϊόντα 
ιδιωτικής ετικέτας.  
 
Τέλος µέσω των θυγατρικών της έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της στο εξοπλισµό των ξενοδοχείων 
(Locatel France, cisa, Indelb, κλπ). 

3.14.1.3 Συµβάσεις Συνεργασίας – Σήµατα 

 
Η Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  Α.Ε.Β.Ε. έχει συνάψει τις κάτωθι συµβάσεις συνεργασίας: 
 

Αντισυµβαλλόµενος Αντικείµενο Σύµβασης   ∆ιάρκεια  Ανανέωση  
TOYOTOMI CO. LTD Αποκλειστική διανοµή και πώληση (α) στην Ελλάδα συστηµάτων 

θέρµανσης και κλιµατισµού (β) στην Ιταλία, την Π.Γ.∆.Μ., τη 
Βουλγαρία, τη Γιουγκοσλαβία, τη Ρουµανία και την Αλβανία 
συστηµάτων κλιµατισµού και (γ) των συναφών προϊόντων που 
κατασκευάζονται από την Toyotomi ή την άδεια χρήσης των 
οποίων παραχωρεί η Toyotomi 

01.04.2011 – 
31.03.2016 

- 

KENWOOD 
ELECTRONICS 
EUROPE B.V. 

∆ιανοµή και πώληση ηλεκτρικών συσκευών ήχου που 
προορίζονται για οικιακή χρήση ή για χρήση εντός αυτοκινήτου 

01.04.2010 - 
31.03.2011  

Ετήσια ανανέωση εκτός αν 
προηγουµένως η σύµβαση 
καταγγελθεί το αργότερο ένα 
µήνα πριν από την προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία λήξης της2 

Carrier Νότιας 
Ανατολικής Ευρώπης 
Κλιµατισµού Α.Ε 

Ιδιωτικό συµφωνητικό πώλησης διαφόρων τύπων και 
ποσοτήτων κλιµατιστικών µηχανηµάτων Carrier & Toshiba για 
διάθεση στα καταστήµατα λιανικής ηλεκτρικών ειδών και µόνο 

01.03.2010 Αυτόµατη ανανέωση ανά έτος  

Gaggia SpA Ιδιωτικό συµφωνητικό πώλησης µηχανών Εσπρέσσο 01.03.2010 Αυτόµατη ανανέωση ανά έτος  
Blaupunkt GMBH Ιδιωτικό συµφωνητικό πώλησης ηλεκτρικών συσκευών ήχου και 

εικόνας αυτοκινήτου 
03.02.2010 Αυτόµατη ανανέωση ανά έτος  

Τέλος η εταιρεία µέσω της θυγατρικής της Delta Hotelia AE έχει την αποκλειστική διανοµή για Ελλάδα και 
Κύπρο των συστηµάτων Interactive - pay tv Locatel έως 31 ∆εκεµβρίου 2011 µε την από 28 Οκτωβρίου 2009 
σύµβαση διανοµής µε την “Locatel SAS France”. Η παρούσα σύµβαση ανανεώνεται από το 2006. 

Επίσης η εταιρεία έχει στην κατοχή της τα παρακάτω σήµατα: 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΑ & ΑΡΧΗ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΙΣΧΥΟΣ 

1. 172454 MELICO MELICO Ελλάδα / ∆ιοικητική 
Επιτροπή Σηµάτων 

7, 9, 11, 21 8627/2005 10 ετής 

2. 172455 FUJIMI FUJIMI Ελλάδα / ∆ιοικητική 
Επιτροπή Σηµάτων 

7, 9, 11, 21 8628/2005 10 ετής 
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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΑ & ΑΡΧΗ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΙΣΧΥΟΣ 

3. 172983 DAI ICHI DAI ICHI Ελλάδα / ∆ιοικητική 
Επιτροπή Σηµάτων 

7, 9, 11, 21 1821/ 2005 10 ετής 

4. 205260 KERO-SUN 
clima 

KERO-SUN 
clima 

Ελλάδα / ∆ιοικητική 
Επιτροπή Σηµάτων 

11 1744/2010 10 ετής 

5. 205261 KERO-SUN KERO-SUN Ελλάδα / ∆ιοικητική 
Επιτροπή Σηµάτων 

2, 4, 9, 11 1745/2010 10 ετής 

6. 205259  KERO-SUN KERO-SUN Ελλάδα / ∆ιοικητική 
Επιτροπή Σηµάτων 

1, 2, 4, 9, 11 1743/2010 10 ετής 

 

Τέλος µε την από 18.06.2010 σύµβαση µεταξύ των εταιρειών SAFELIFE GLOBAL INVESTMENTS LTD και της 
Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.B.Ε., η εταιρεία είναι κάτοχος της αποκλειστικής άδειας χρήσης και εκµετάλλευσης του 
σήµατος IZOLA από την 1/1/2011 έως και την 31/12/2022. Το σήµα IZOLA είναι κατατεθειµένο στο 
Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας στο όνοµα της εταιρείας ΙΖΟΛΑ ΑΒΕ και εν συνεχεία 
στην ΕΛΙΝΤΑ ΑΒΕ, η οποία έχει παραχωρήσει το δικαίωµα εκµετάλλευσης στη SAFELIFE GLOBAL 
INVESTMENTS LTD (Αρ. Σήµατος 110900). Το εµπορικό σήµα IZOLA αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες 
προϊόντων: Ψυγεία, Πλυντήρια ρούχων και πιάτων, Στεγνωτήρια, Κουζίνες, Απορροφητήρες, Μικρές 
ηλεκτρικές συσκευές. Σύµφωνα µε την εν λόγω συµφωνία η Εταιρεία για την χρήση του σήµατος θα 
καταβάλει royalties.   

3.14.1.4 ∆ανειακές Συµβάσεις 

 
Η Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. έχει συνάψει τις κάτωθι δανειακές συµβάσεις αλληλόχρεου λογαριασµού:   
 

Α/Α Τράπεζα 
Εγκεκριµένα 
Όρια (σε χιλ.) 

Εγγυητής  

1. Efg Eurobank A.E. 6.500 Γεώργιος ∆ηµητρίου  
2. Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία ΛΤ∆ 5.500 Γεώργιος ∆ηµητρίου  
3. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 3.815,11 Γεώργιος ∆ηµητρίου  
4. Τράπεζα Probank Ανώνυµη Εταιρεία 1.500 Γεώργιος ∆ηµητρίου  
5. Τράπεζα Αττικής 6.500 Γεώργιος ∆ηµητρίου  
6. Ελληνική Τράπεζα Λίµιτεδ 1.000 Γεώργιος ∆ηµητρίου  
7. Alpha Bank  6.000 Γεώργιος ∆ηµητρίου  
8. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε 1.600 Γεώργιος ∆ηµητρίου  
9. Τράπεζα FBΒ- FirstBusinessBankS.A 500 Γεώργιος ∆ηµητρίου 
10. Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 5.000 Γεώργιος ∆ηµητρίου 
11. Proton Bank A.E. 2.200 Γεώργιος ∆ηµητρίου  
12. Marfin Egnatia Τράπεζα 2.000 Γεώργιος ∆ηµητρίου 

 
Η εταιρεία έχει συνάψει οµολογιακά δάνεια µε τις PROTON BANK A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., EFG 
EUROBANK ERGASIAS A.E. και ALPHA BANK το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων κατά την 31.03.2011 ήταν 
€ 14.108.217,32.  

3.14.1.5 Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

 
Η εταιρεία έχει στην κατοχή της µε την υπ΄ αριθµόν 19462/20-12-2007 πράξη Σύµβασης Χρηµατοδοτικής 
Μίσθωσης Ακινήτου, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ΄ αριθµόν 19525/30-01-2008, 1977/23-4-2008 και 
21565/1-11-2010 πράξεις µε την «Κύπρου Χρηµατοδοτικές µισθώσεις Α.Ε.»,  οικόπεδο 744,32 τµ. στην οδό 
Κηφισού 6 στο Αιγάλεω επί του οποίου έχει ανεγερθεί κτίριο τριών (3) ορόφων µε υπόγειο και δώµα, 
συνολικού εµβαδού 2.124 τµ. Στο ανωτέρω κτίριο στεγάζονται οι υπηρεσίες των εταιρειών του οµίλου. 

3.14.1.6 Σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων 

H εταιρεία έχει υπογράψει τις από 3.2.2006 και 7.7.2006 Συµβάσεις Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων 
– Φάκτοριγκ, µε την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆» ως Πράκτορα.  
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Ως ανώτατο ποσοστό προεξοφλήσεως έχει ορισθεί το 90% επί της αξίας της απαιτήσεως. Το ανώτατο όριο 
προεξοφλήσεως έχει ορισθεί το ποσό των € 5.650.000, ενώ η προµήθεια της προεξοφλήσεως γίνεται σε Ευρώ 
και σύµφωνα µε το επιτόκιο Β.Ε.Χ. µείον 2,6% (πλέον κυβ. επιβαρύνσεων) και προµήθεια διαχείρισης 0,6% 
Επιπλέον, µε τις συµβάσεις αυτές έχει συµφωνηθεί ανώτατο όριο κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου κατά 
ποσοστό 85%. 

3.14.1.7 Ιδιόκτητα Ακίνητα 

 
Αναφορικά µε τα ιδιόκτητα ακίνητα βλέπε ενότητα 3.11.1 Ιδιόκτητα Ακίνητα. 

3.14.1.8 ∆οθείσες Εγγυήσεις  

 
Η εταιρεία έχει δώσει τις κάτωθι εγγυήσεις προς τις θυγατρικές της:  
 
Θυγατρική Εταιρεία  Τράπεζα  Ποσό  Εγγυητής  

Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε. 

150.000 Γ.Ε. ∆ηµητρίου ΑΕΒΕ  / Γεώργιος 
∆ηµητρίου  SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 1 

Τράπεζα Αττικής Α.Ε. 300.000 Γεώργιος ∆ηµητρίου 
CAPO DI CORFU A.E. Efg Eurobank Ergasias A.E.  4.000.000 Ενέχυρο επί µετοχών της CAPO DI 

CORFU A.E. που κατέχουν η Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ο κ. Γ. 
∆ηµητρίου και ο κ. Π. Σολωµός  

Marfin Popular Bank  200.000 Γ.Ε. ∆ηµητρίου ΑΕΒΕ  / Γεώργιος 
∆ηµητρίου 

Τράπεζα Αττικής Α.Ε. 200.000 Γεώργιος ∆ηµητρίου 
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.  300.000 Γ.Ε. ∆ηµητρίου ΑΕΒΕ  / Γεώργιος 

∆ηµητρίου 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια 
Εταιρεία Λτ∆ 

500.000 Γ.Ε. ∆ηµητρίου ΑΕΒΕ  / Γεώργιος 
∆ηµητρίου 

Efg Eurobank Ergasias A.E.  500.000 Γεώργιος ∆ηµητρίου 
Alpha Bank  300.000 Γ.Ε. ∆ηµητρίου ΑΕΒΕ  / Γεώργιος 

∆ηµητρίου 
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια 
Εταιρεία ΛΤ∆ 

150.000 Γ.Ε. ∆ηµητρίου ΑΕΒΕ  / Γεώργιος 
∆ηµητρίου 

DELTA HOTELIA A.E. 

Γενική Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε. 

500.000 Γεώργιος ∆ηµητρίου 

 

3.14.2 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO DI CORFU A.E. 

3.14.2.1 Ιστορικό  

 
Η εταιρεία συστάθηκε δυνάµει της υπ’ αριθµ. 4069/11.11.1998 πράξης της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης 
Πολυξένης Παρατήρα του Ιωάννου.  
 
Με την υπ’ αριθµ. 17/11435/1.12.1998 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης δόθηκε η άδεια σύστασης της 
εταιρείας µε την επωνυµία «∆ΕΛΤΑ ΕΛΛΑΣ (DELTA ELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ-∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «∆ΕΛΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».  
 
Με την από 28.12.2005 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε η επωνυµία 
σε «∆ΕΛΤΑ ΣΑΟΥΝΤ (DELTA SOUND) ΕΜΠΟΡΙΑ-∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος σε «DELTA SOUND Α.Ε.». 
 
Με την από 22.09.2009 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε η επωνυµία 
σε «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPODICORFUΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο 
διακριτικός τίτλος σε «CAPODICORFUAE». 
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Η εταιρεία καταχωρήθηκε κατά τη σύστασή της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης 
την 1.12.1998 µε αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 41671/01∆Τ/Β/98/38.  

3.14.2.2 Αντικείµενο εργασιών  

 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων και ειδικότερα 
είναι ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου στην Κέρκυρα το οποίο αγοράστηκε το 2009. Αναφορικά µε τα ιδιόκτητα 
ακίνητα βλέπε ενότητα 3.11.1 Ιδιόκτητα Ακίνητα. 

3.14.2.3 Μέτοχοι  

 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής:  
 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Μέτοχοι ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % 

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΕΒΕ 14.391 79,95% 

Παναγιώτης ∆. Σολωµός 9 0,05% 

Γεώργιος Ε. ∆ηµητρίου 3.600 20,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 18.000 100,00% 

3.14.2.4 ∆ιοικητικό συµβούλιο  

 
Το διοικητικό συµβούλιο της CAPO DI CORFU A.E. απαρτίζεται από τους κάτωθι: 
 
1. Γεώργιος ∆ηµητρίου του Ευαγγέλου, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
2. Παναγιώτης Σολωµός του ∆ιονυσίου,   Μέλος 
3. Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη, Μέλος 

3.14.3.1 Απολογιστικά Μεγέθη 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά τα οικονοµικά µεγέθη της CAPO DI CORFU A.E.  για τη 
χρήση 2010: 
 

(ποσά σε χιλ. €) 2010 
Κύκλος Εργασιών  777,50 
Αποτελέσµατα προ Φόρων  2.439,30 
Ίδια Κεφάλαια  2.204,80 
Αποθεµατικά 91,40 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  9.504,00 
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού  15.021,48 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  1.483,03 

3.14.3 ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ – 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

3.14.3.2 Γενικές Πληροφορίες 

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 15 Σεπτεµβρίου 1986 (Φ.Ε.Κ. 2933/18.09.1986) µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΒΕΛΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ-ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΑΙ-ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.). 
 
Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. έχει ως έδρα το Αιγάλεω Αττικής, οδός Κηφισού αρ. 6, Τ.Κ. 12242, 
τηλ. 210 – 5135874. Η εταιρεία δύναται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, να ιδρύει 
υποκαταστήµατα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Η ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. αγόρασε οικόπεδο εµβαδού 665 τ.µ. στην οδό ∆υρραχίου 62, στα Σεπόλια επί του οποίου 
έχει ανεγερθεί κτίριο γραφείων και η εταιρεία έχει στην πλήρη κυριότητά της οριζόντιες ιδιοκτησίες συνολικού 
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εµβαδού 1.227 τ.µ. Με την από 08.11.2010 απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων της εταιρείας, η έδρα της 
ορίστηκε στον ∆ήµο Αιγάλεω (ΦΕΚ 13665/01.12.2010). 
 
Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής µε αριθµό µητρώου 
14324/01∆Τ/Β/86/61 (2010) και η διάρκειά της, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της έχει οριστεί 
για πενήντα (50) έτη, ήτοι µέχρι την 15.09.2036. 
 
Σκοπός της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της, είναι: 
 
α) Εµπορία πάσης φύσεως ηλεκτρικών συσκευών οικιακής ή και επαγγελµατικής χρήσεως ως και 
ανταλλακτικών – εξαρτηµάτων αυτών, 
 
β) Εµπορία ραπτοµηχανών και ηλεκτροµηχανών προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού ως και 
ανταλλακτικών – εξαρτηµάτων αυτών, 
 
γ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού ειδών συναφών προς τα ανωτέρω αναφερόµενα,  
 
δ) Η ίδρυση ή συµµετοχή σε βιοµηχανίες ετοίµων ενδυµάτων και η εµπορία αυτών, και 
 
ε) Η συµµετοχή και συνεργασία της εταιρείας µε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες οποιασδήποτε µορφής 
υπάρχουσες ή συσταθησόµενες στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόµοιο σκοπό. 

3.14.3.3 Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών 

 
Η ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε, δραστηριοποιείται στον τοµέα της εµπορίας βιοµηχανικών και οικιακών 
ραπτοµηχανών. Από τις αρχές του 2003, η ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. είναι αντιπρόσωπος και 
αποκλειστικός διανοµέας των προϊόντων SΙNGER σε ηλεκτρικά είδη οικιακού εξοπλισµού (αναφορικά µε της 
συµβάσεις διανοµής που έχει υπογράψει η εταιρεία βλ. κεφ. 3.7.5 Συµβάσεις Συνεργασίας).  

3.14.3.4 Μέτοχοι 

 
Μοναδικός µέτοχος της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. είναι η Εταιρεία, µε ποσοστό συµµετοχής 100%. 

3.14.3.5 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το διοικητικό συµβούλιο της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. απαρτίζεται από τους κάτωθι:  
 

Ονοµατεπώνυµο Θέση 
Γεώργιος Ε. ∆ηµητρίου Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Σοφοκλής Β. Βελάνης Αντιπρόεδρος  
Καλλιόπη Χρ. Τσιάγκα  Μέλος ∆.Σ. 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ποσού € 3.506.520,00 διαιρείται σε 1.168.840  ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας € 3,00. 

3.14.3.6 Απολογιστικές Πληροφορίες 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά τα οικονοµικά µεγέθη της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. 
για τη χρήση 2010: 
 

(ποσά σε χιλ.€) 2010 
Κύκλος Εργασιών  19.317,32 
Αποτελέσµατα προ Φόρων  (1.358,66) 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους  (1.456,33) 
Ίδια Κεφάλαια  3.061,36 
Αποθεµατικά 1.496,13 
Μερίσµατα που εισέπραξε η Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην 
VELL)  κατά την χρήση 2010  

- 
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3.15  Απολογιστικές Πληροφορίες ∆ραστηριότητας Οµίλου Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) 2008 - 
2010 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010 περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
µητρικής εταιρείας VELL και των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. και Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και των θυγατρικών αυτής (G.E.D. TOYOTOMI ITALIA SRL µε ποσοστό συµµετοχής 
100%, SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ A.E. µε ποσοστό συµµετοχής  99,964%, DELTA HOTELIA A.E. µε ποσοστό συµµετοχής 
99,98%, CAPO DI CORFU A.E. µε ποσοστό συµµετοχής 79,95% και APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS 
A.E. µε ποσοστό συµµετοχής 65%) µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης για την περίοδο από 14.10.2010-
31.12.2010. Η Εταιρεία έπαυσε να ενοποιεί την Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. από τις 14.10.2010.  

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
µητρικής εταιρείας VELL και των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. και Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. για την περίοδο από 29.01.2009-31.12.2009 µε την µέθοδο της ολικής 
ενσωµάτωσης.  

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
µητρικής εταιρείας Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL)  και της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΣ. 
ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Ως εκ τούτου, τα οικονοµικά στοιχεία των 
χρήσεων 2008, 2009 και 2010 δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα µεταξύ τους. 
 
Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της χρήσης 2010 προέρχονται από τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010 οι οποίες έχουν συνταχθεί µε βάσει τα ∆.Π.Χ.Α., έχουν ελεγχθεί 
από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαΐλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» 
(Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100) και από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. 
Ευθύµιο Αντωνόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12801) της ελεγκτικής εταιρείας ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (Πατησίων 
75, 104 34, Αθήνα, 210 8211754). Έχουν δε εγκριθεί µε την από 29.03.2011 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας 
και µε την από 06.05.2011 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρείας. 
 
Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της χρήσης 2009 προέρχονται από τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 οι οποίες έχουν συνταχθεί µε βάσει τα ∆.Π.Χ.Α., έχουν ελεγχθεί 
από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαΐλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» 
(Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100), από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. 
Παναγιώτη Πάτση (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921) της ελεγκτικής εταιρίας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Λεωφ. Κηφισίας 
124, 115 26,  Αθήνα τηλ.: 210 7480600) για την περίοδο 01.01-30.09.2009 και από τον Έκτακτο Ορκωτό 
Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ευθύµιο Αντωνόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12801) της ελεγκτικής εταιρείας ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ (Πατησίων 75, 104 34, Αθήνα, 210 8211754) για την περίοδο 01.10-31.12.2009. Έχουν δε 
εγκριθεί µε την από 29.03.2010 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας και την από 16.06.2010 απόφαση της 
τακτικής Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρείας. 
 
Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της χρήσης 2008 προέρχονται από τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 οι οποίες έχουν συνταχθεί µε βάσει τα ∆.Π.Χ.Α., έχουν ελεγχθεί 
από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Χ. Σµαΐλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» 
(Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100) και από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. 
Παναγιώτη Πάτση (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921) της ελεγκτικής εταιρίας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Λεωφ. Κηφισίας 
124, 115 26, Αθήνα τηλ.: 210 7480600) και έχουν εγκριθεί µε την από 26.03.2009 απόφαση του ∆.Σ. της 
Εταιρείας και την από 30.06.2009 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρείας. 
 

3.15.1 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσεων 2008 - 2010 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που αφορούν τα 
ενοποιηµένα αποτελέσµατα των χρήσεων 2008, 2009 και 2010.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 

Κύκλος Εργασιών  34.192,10   35.413,59  30.829,33  

Κόστος Πωλήσεων (22.606,87) (24.518,69) (23.354,94) 

Μικτό Κέρδος 11.585,23   10.894,89  7.474,38  

Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης  1.737,70   5.995,95  1.976,06  

Έξοδα ∆ιάθεσης και ∆ιοικήσεως (11.703,51) (13.291,90) (14.225,69) 

Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης  (284,89) (1.436,24) (802,38) 

Σύνολο 1.334,53 2.162,70 (5.577,62) 

Χρηµατοοικονοµικό Κόστος (Καθαρό) (1.288,36) (1.204,27) (1.883,34) 

Ζηµιές Αποτίµησης Αξίας Συµµετοχών - (850,00) - 

Ζηµιές αποµείωσης Θυγατρικών  - - (2,85) 

Ζηµιές πώλησης Θυγατρικών  - - (655,00) 

Ζηµίες Αποµείωσης Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων  - - (569,92) 

Κέρδη από Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία - - 2,41 

Κέρδη από Παράγωγα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα - - 2.290,00 

Κέρδη (ζηµιές) προ Φόρων 46,18  108,43  (6.396,32) 

Φόρος Εισοδήµατος (235,03) 97,12 169,98  

Καθαρά Κέρδη (ζηµιές) Χρήσης (188,86) 205,55 (6.226,34) 

Κατανέµονται σε     

Ιδιοκτήτες Μητρικής  (188,86) 205,55 (6.154,40) 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  - - (71,94) 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα     

Αναπροσαρµογή στην Εύλογη Αξία (καθαρή από Αναβαλλόµενο Φόρο) - - 7,13  

Προσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου αποθεµατικών 55,16 - 6,24  

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα  55,16 - 13,37  
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα µετά από Φόρους (133,69) 205,55 (6.212,97) 

Αποδιδόµενο σε:    

Μετόχους Μητρικής (133,69) 205,55 (6.141,03) 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - (71,94) 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών 
 
Ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου κατά τη χρήση 2010 διαµορφώθηκε σε € 30.829,33 χιλ. από € 35.413,59 χιλ. 
τη χρήση 2009 σηµειώνοντας µείωση κατά 12,94% και € 32.625,69 χιλ. τη χρήση 2008 σηµειώνοντας 
αύξηση κατά 3,57% σε σχέση µε τη 2009. Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών της χρήσης 2009 έναντι της 
χρήσης 2008 οφείλεται στην επίδραση που είχε η για πρώτη φορά ενοποίηση της θυγατρικής Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. για την περίοδο από 29.01-31.12.2009.  
 
Η µείωση του κύκλου εργασιών της χρήσης 2010 έναντι της χρήσης 2009 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
µείωση του κύκλου εργασιών της µητρικής εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) λόγω της παύσης της 
συνεργασίας που διατηρούσε µε την De’ Longhi Applainces SRL και των εκπτώσεων και ποσοτικών 
προσφορών που δίνονταν στους πελάτες του Οµίλου. Σηµειώνεται ότι στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της 
χρήσης 2010 περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε. για την περίοδο από 14.10-31.12.2010 τα οποία όµως δεν αποτυπώνουν την ακριβή εικόνα του 
Οµίλου δεδοµένης της εποχικότητας που εµφανίζει η εν λόγω θυγατρική εταιρεία κατά το τελευταίο τρίµηνο 
του έτους. Ειδικότερα,  λόγω της φύσης του κυρίου αντικειµένου της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (κλιµατισµός) 
οι επιδόσεις της στο τελευταίο τετράµηνο του 2010 καλύπτουν ένα µικρό µέρος της συνολικής ετήσιας 
δραστηριότητας. Τέλος, η Εταιρεία, λόγω της πώλησης της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. έπαυσε να ενοποιεί την εν λόγω θυγατρική από της 14.10.2010. Ο κύκλος 
εργασιών µε τον οποίο συµµετέχει η εν λόγω θυγατρική στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών από 01.01-
14.10.2010 διαµορφώθηκε σε € 3.528,97 χιλ.  
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Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Οµίλου για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 ανά δραστηριότητα 
εµφανίζεται στον κάτωθι πίνακα: 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών συσκευών 25.467,17 25.788,24 21.657,23 
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 329,81 393,85 433,38 
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία, 
καθώς και χονδρικό εµπόριο ραπτοµηχανών και ηλεκτροµηχανών 7.940,30 8.830,01 8.715,63 
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και ειδών νοικοκυριού µ.α.κ. 75,75 54,36 34,91 
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών συσκευών, καθώς και µουσικών οργάνων και συναφών ειδών 190,36 150,82 80,58 
Επισκευή λοιπών ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης µ.α.κ. 27,61 26,51 21,47 
Επισκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και µικροσυσκευών 45,27 15,23 158,71 
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών και διαχειριστικών συµβουλών 115,83 154,57 158,95 
Εκµίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης µ.α.κ. - - 47,50 
Εκµίσθωση ιδιόκτητων ακίνητων - - 32,40 
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού 
υπολογιστών και λογισµικού - - 28,57 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 34.192,10 35.413,59 30.829,33 
Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 

 
Κόστος Πωληθέντων 
 
Το Κόστος Πωληθέντων διαµορφώθηκε σε € 23.354,94 χιλ. τη χρήση 2010 από € 24.518,69 χιλ. τη χρήση 
2009 σηµειώνοντας µείωση κατά 4,75% και € 22.606,87 χιλ. τη χρήση 2008 σηµειώνοντας αύξηση κατά 
8,46% σε σχέση µε τη χρήση 2009. Η αύξηση κατά τη χρήση 2009 σε σχέση µε τη χρήση 2008 οφείλεται 
στην για πρώτη φορά ενοποίηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. για την 
περίοδο από 29.01-31.12.2009. Η µείωση του κόστους πωληθέντων τη χρήση 2010 σε σχέση µε τη χρήση 
2009 οφείλεται στην µείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας και του Οµίλου. Σηµειώνεται ότι στα 
ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα της κατά 100% 
θυγατρικής εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. για την περίοδο από 14.10-31.12.2010. Τέλος, η Εταιρεία, 
λόγω της πώλησης της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. έπαυσε να την ενοποιεί 
από της 14.10.2010. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται το κόστος πωληθέντων των χρήσεων 2008, 2009 και 2010:  

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 

Αρχικό απόθεµα 4.184,58  9.285,09 7.253,66 

Πλέον: Ενσωµάτωση Θυγατρικών  - - 7.682,48 

Πλέον: Αγορές χρήσεως 25.953,11  22.8003950 21.101,77 

Μείον: Τελικό απόθεµα  (7.267,81) (7.253,66) (12.434,36) 

Μείον: Ιδιόχρηση αποθεµάτων  (263,01) (313,12) 305,74 

Πλέον: Κόστος παρασχεθεισών υπηρεσιών  - - 57,14 

Σύνολο 22.606,87 24.518,69 23.354,94 
Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας, τα οποία έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Μικτό Κέρδος  
 
Το Μικτό Κέρδος διαµορφώθηκε σε € 7.474,38 χιλ. τη χρήση 2010 από € 10.894,89 χιλ. τη χρήση 2009 και € 
11.585,23 χιλ. κατά τη χρήση 2008. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών το µικτό περιθώριο κέρδους 
διαµορφώθηκε σε 33,88% τη χρήση 2008, σε 30,76% τη χρήση 2009 και σε 24,24% τη χρήση 2010.  
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Η µείωση του µικτού κέρδους στη χρήση 2010 έναντι των χρήσεων 2009 και 2008 οφείλεται στην αύξηση 
των εκπτώσεων και ποσοτικών προσφορών οι οποίες χορηγήθηκαν στους πελάτες του Οµίλου, λόγω της 
υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης, στην αποµείωση των αποθεµάτων, στο γεγονός ότι βάσει της συµφωνίας 
µεταξύ της εταιρείας και της De Longhi Applainces Srl η Εταιρεία πούλησε το 2010 το σύνολο των 
αποθεµάτων De Longhi  στο κόστος κτήσης τους στην De’Longhi Applainces Srl και στην De΄Longhi Kenwood 
Εµπορία Ηλεκτρικών Ειδών Α.Ε, καθώς και στην επίδραση της ενοποίησης για πρώτη φορά της 
Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. για το χρονικό διάστηµα από 14.10.2010 έως 31.12.2010. Σηµειώνεται ότι λόγω της 
φύσης του κυρίου αντικειµένου της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (κλιµατισµός) οι επιδόσεις της στο τελευταίο 
τετράµηνο του 2010 καλύπτουν µόνο µικρό µέρος  της συνολικής ετήσιας δραστηριότητας. 
 
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 
 
Τα Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν σε € 1.976,06 χιλ. τη χρήση 2010 από € 5.995,95 χιλ. τη 
χρήση 2009 και € 1.737,70 χιλ. τη χρήση 2008. Στον ακόλουθο πίνακα αναλύονται τα Λοιπά Έσοδα 
Εκµετάλλευσης του Οµίλου κατά τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010: 
 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 
Κέρδη από εκποίηση παγίου  422,02 5.349,71 2,85 
Εισπραττόµενα έξοδα 983,80 366,85 321,68 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 67,35 66,37 12,64 
Έσοδα από ενοίκια κτηρίων 49,77 51,10 269,14 
Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων 20,00 25,21 67,68 
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων  58,21 5,88 81,48 
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές  1,11 129,02 215,44 
Λοιπά έσοδα 135,43 1,81 295,15 
Έσοδα από παραχώρηση Goodwill - - 710,00 
ΣΥΝΟΛΟ  1.737,70 5.995,95 1.976,06 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Το κέρδος από εκποίηση παγίων της χρήσης 2008 αφορά στο ποσό που αναλογεί σε κάθε χρήση από το 
συνολικό κέρδος ποσού € 5.064.245,57 που προέκυψε στη χρήση 2003 από το sale and lease back του 
ακινήτου στη Μεταµόρφωση Αττικής.  
 
Στο κονδύλι Κέρδος από εκποίηση παγίων της χρήσης 2009 περιλαµβάνεται ποσό ύψους € 2.743,13 χιλ. το 
οποίο αφορά το υπόλοιπο του κέρδους από την εκποίηση ακινήτου της Εταιρείας, συνολικού ύψους € 
5.064,25 χιλ., µε επαναµίσθωση για 12 χρόνια και δικαίωµα επαναγοράς που είχε πραγµατοποιηθεί την 
30.06.2003 και επαναγοράστηκε από την Εταιρεία (άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης) την 30.09.2009. Το 
υπόλοιπο της υποχρέωσης Κέρδη από Εκποίηση Ακινήτου στις 31.12.2008 ύψους € 2.321,11 χιλ. (λογ. Λοιπές 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις) και ύψους € 422,02 χιλ. (λογ. Λοιπές Υποχρεώσεις) που αφορά στα κέρδη 
από την πώληση του ακινήτου στην EMPORIKI LEASING αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης 2009.  
 
Επίσης στο παραπάνω κονδύλι Κέρδος από πώληση παγίων περιλαµβάνεται ποσό ύψους € 2.606,58 χιλ. το 
οποίο αφορά το συνολικό κέρδος από την πώληση του ακινήτου το οποίο αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα 
της τρέχουσας περιόδου. Σηµειώνεται ότι το τίµηµα της πώλησης ανήλθε στο ποσό των € 8.750 χιλ από το 
οποίο η Εταιρεία αποπλήρωσε την υπολειπόµενη υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση έναντι της 
EMPORIKI LEASING, η οποία ανερχόταν την 30.09.2009 στο ποσό των € 4.564,18 χιλ. και µέρος του 
τραπεζικού δανεισµού ύψους € 1.500 χιλ. προς την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία ΛΤ∆  
 
Το κέρδος από την πώληση του ακινήτου προκύπτει ως εξής:  
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ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Ποσά σε χιλ. €  
Τίµηµα Πώλησης 8.750,00 
Μείον:    
Αναπόσβεστη Αξία Ακινήτου (την στιγµή πώλησης) 5.887,75 
∆απάνες Επαναγοράς Ακινήτου  92,35 
∆απάνες Πώλησης Ακινήτου  128,00 
Τόκοι προεξόφλησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης 35,32 
Σύνολο 2.606,58 

 
Το ποσό των € 269,14 χιλ. της χρήσης 2010 αφορά έσοδα από εκµίσθωση και υπεκµίσθωση σε τρίτους και 
είναι µετά τις διεταιρικές συναλλαγές. Συγκεκριµένα αφορά έσοδα υπεκµίσθωσης του ακινήτου της Εταιρείας 
στην Μεταµόρφωση, οδός Τατοΐου 112, έσοδα εκµίσθωσης του ακινήτου της θυγατρικής ΑΦΟΙ ΒΑΣ. 
ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. στην Αθήνα επί της οδού ∆υρραχίου αριθ. 62 καθώς και έσοδα εκµίσθωσης αποθήκης της 
Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. στον Ασπρόπυργο Θέση Κύριλλος.  
 
Τα εισπραττόµενα έξοδα των χρήσεων 2008 και 2009 αφορούν κατά το µεγαλύτερο µέρος τους τη 
συµµετοχή της Εταιρείας σε διαφηµιστικές και προωθητικές των πωλήσεών της δαπάνες για τις συσκευές της 
De Longhi. Στη συνέχεια, η Εταιρεία χρέωνε αυτές τις δαπάνες στον βασικό της προµηθευτή De Longhi 
Applainces SRL. Η µείωση που παρατηρείται την χρήση 2009 σε σχέση µε την χρήση 2008 οφείλεται στο 
γεγονός ότι κατά τις εν λόγω χρήσεις η Εταιρεία πραγµατοποίησε µικρότερες δαπάνες διαφήµισης και 
προώθησης των προϊόντων και λιγότερες αγορές από τον προµηθευτή De Longhi Applainces SRL. Το ποσό 
των € 321,68 χιλ. της χρήσης 2010 αφορά κυρίως εισπραττόµενα έξοδα  ανακύκλωσης, εισπραττόµενα έξοδα 
αποστολής και εισπραττόµενα κοινόχρηστα έξοδα ακινήτων. 
 
Αναφορικά µε το έσοδο από παραχώρηση goodwill η Εταιρεία, αναγνώρισε στα λοιπά έσοδα της κατάστασης 
συνολικού εισοδήµατος της χρήσης 2010 την εύλογη αξία των µετοχών που λαµβάνει, ποσού 710 χιλ. ευρώ, 
έναντι του Goodwill της επί ετών διανοµής των προϊόντων De’Longhi στην Ελλάδα που παραχώρησε, 
σύµφωνα µε την από 21/5/2010 Σύµβαση µε τον οίκο του εξωτερικού, µετά την παύση της Σύµβασης 
αποκλειστικής διανοµής. Αναφορικά µε το κονδύλι Έσοδα από παραχώρηση Goodwill βλέπε ενότητα 3.15.2 
Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένου Ισολογισµού Χρήσεων 31.12.2008, 31.12.2009 και 
31.12.2010.  
 
Τα λοιπά έσοδα της χρήσης 2010 ποσού € 295,15 χιλ. αφορούν κυρίως κέρδη από διαγραφή υποχρεώσεων 
και έσοδα από αποζηµίωση λόγω λήξης συνεργασίας µε προµηθευτή. 
 
Έξοδα ∆ιαθέσεως 
 
Τα Έξοδα ∆ιαθέσεως διαµορφώθηκαν κατά τη χρήση 2010 σε € 10.267,57 χιλ. από  € 9.407,31 χιλ. τη χρήση 
2009 και από € 8.440,33 χιλ. τη χρήση 2008. Η αύξηση των εξόδων διάθεσης της χρήσης 2009 σε σχέση µε 
τη χρήση 2008 οφείλεται στην ενοποίηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 
Η αύξηση των εξόδων διάθεσης της χρήσης 2010 σε σχέση µε τη χρήση 2009 οφείλεται αφενός στην από 
14.10.2010 ενοποίηση για πρώτη φορά της κατά 100% θυγατρικής  εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Τα 
Έξοδα ∆ιαθέσεως του Οµίλου κατά τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 αναλύονται στον κάτωθι πίνακα:  
 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ 
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 
Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού 2.942,58 3.391,22 3.171.71 
Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων 125,92 237,54 463,51 
Παροχές Τρίτων 872,83 1.293,73 1.958,74 
Φόροι - Τέλη 194,71 200,94 258,27 
∆ιάφορα Έξοδα 4.023,61 4.039,27 3.951,13 
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατ. στο λειτ.κοστ. 261,03 92,44 456,46 
Προβλέψεις Εκµεταλλεύσεως 19,65 152,17 7,75 
ΣΥΝΟΛΟ  8.440,33 9.407,31 10.267,57 

Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 
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Οι παροχές τρίτων αφορούν σε επισκευές παγίων στοιχείων, σε αποθήκευτρα της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ 
Α.Ε.Β.Ε. σε ασφάλιστρα αυτοκινήτων, σε πληρωµές λογαριασµών ηλεκτρισµού και τηλεπικοινωνιών κοκ. Τα 
διάφορα έξοδα αφορουν σε έξοδα µετακινήσεων προσωπικού και αυτοκινήτων, σε έξοδα µεταφορών 
εµπορευµάτων, σε έξοδα προβολής και διαφήµισης, σε έξοδα συνδροµών κοκ.  
 
Έξοδα ∆ιοικήσεως  
 
Τα Έξοδα ∆ιοίκησης διαµορφώθηκαν κατά τη χρήση 2010 σε € 3.958,12 χιλ. από € 3.884,59 χιλ. κατά τη 
χρήση 2009  από € 3.263,19 χιλ. τη χρήση 2008. Η αύξηση των εξόδων διοίκησης τη χρήση 2009 σε σχέση 
µε τη χρήση 2008 οφείλεται στην πλήρη ενοποίηση για πρώτη φορά της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. Η αύξηση των εξόδων διοίκησης τη χρήση 2010 σε σχέση µε τη χρήση 2009 
οφείλεται στην πλήρη ενοποίηση για πρώτη φορά της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε.  
 
Τα Έξοδα ∆ιοίκησης του Οµίλου κατά τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 αναλύονται στον κάτωθι πίνακα:  
 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 
Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού 2.328,57 2.708,58 2.492,35 
Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων 153,37 313,75 590,18 
Παροχές Τρίτων 237,17 290,77 440,69 
Φόροι - Τέλη 49,22 56,14 71,99 
∆ιάφορα Έξοδα 325,69 338,73 331,18 
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατ. στο λειτ. 
Κόστα. 155,51 166,53 31,73 
Προβλέψεις Εκµεταλλεύσεως 13,66 10,09  
ΣΥΝΟΛΟ  3.263,19 3.884,59 3.958,12 

Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης  
 
Τα Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν κατά τη χρήση 2010 σε € 802,38 χιλ. από € 1.436,24 χιλ. 
κατά τη χρήση 2009 και από € 284,89 χιλ. κατά τη χρήση 2008.  
 
Για τη χρήση 2008 αφορούν κυρίως διαγραφή απαιτήσεων και για τη χρήση 2009 αφορούν κυρίως έκτακτες 
ζηµιές από καταστροφή αποθεµάτων, πρόστιµο Νοµαρχίας και διαγραφή απαιτήσεων. Σηµειώνεται ότι τα 
έξοδα προηγούµενων χρήσεων αφορούν κυρίως έξοδα διαφηµίσεων, διαγραφή απαιτήσεων πελατών και 
διαφορές φορολογικού ελέγχου από περαίωση φορολογίας µεγάλης ακίνητης περιούσιας. Για τη χρήση 2010 
τα λοιπά έξοδα αφορούν κατά κύριο λόγο στο σχηµατισµό προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες, σε 
χρεωστικές συναλλαγές διαφορές και ζηµιές από καταστροφή ακατάλληλων αποθεµάτων και προσαυξήσεις 
ασφαλιστικών ταµείων. 
 
Οι έκτακτες προβλέψεις αναδιάρθρωσης δραστηριότητας ποσού € 550 χιλ. και € 100 χιλ. των χρήσεων 2009 
και 2010 αντίστοιχα αφορούν σε έκτακτες προβλέψεις αναδιάρθρωσης δραστηριότητας λόγω της µη 
ανανέωσης της συνεργασίας µε την De’ Longhi Applainces SRL. Ειδικότερα, η συνολική πρόβλεψη που 
σχηµατίστηκε τόσο στη χρήση 2009 όσο και στην χρήση 2010 χρησιµοποιήθηκε κατά το ποσό των € 378,40 
χιλ. για αποζηµίωση προσωπικού, κατά το ποσό των € 249,76 χιλ. για κάλυψη υποχρεώσεων της θυγατρικής 
µη ενοποιούµενης εταιρείας ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και για δαπάνες ανάπτυξης δραστηριοτήτων ύψους 
€ 21,84 χιλ.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των Λοιπών Εξόδων του Οµίλου για τις χρήσεις 2008, 
2009 και 2010: 
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ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α  
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 
Προβλέψεις για Επισφαλείς Πελάτες 48,23 547,54 284,04 
Προβλέψεις λοιπών φορολογιών  72,00 24,00 24,00 
Χρεωστικές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 8,31 159,52 249,43 
Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων 113,34 84,4 16,28 
Λοιπά Έξοδα 43,01 70,78 120,90 
Έκτακτες Προβλέψεις Αναδιάρθρωσης ∆ραστηριότητας - 550,00 100 
Ζηµιές από πώληση παγίων  - - 7,72 
ΣΥΝΟΛΟ  284,89 1.436,24 802,38 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών 
Αποσβέσεων 
 
Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 
ήταν ζηµιογόνα κατά τις χρήσεις 2010 και 2009 και διαµορφώθηκαν σε € 5.089,44 χιλ. από € 2.787,70 χιλ. τη 
χρήση 2009 και από € 1.329,03 χιλ. τη χρήση 2008. Η αύξηση των ζηµιών που παρατηρείται τη χρήση 2010 
σε σχέση µε τη χρήση 2009 οφείλονται στα αυξηµένα έξοδα διάθεσης και διοίκησης καθώς και στην µείωση 
του µικτού κέρδους. Επιπλέον, στα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα 
της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. για την περίοδο 14.10-31.12.2010. Σηµειώνεται ότι λόγω της φύσης του 
κυρίου αντικειµένου της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (κλιµατισµός) οι επιδόσεις της στο τελευταίο τετράµηνο 
του 2010 καλύπτουν µόνο µικρό µέρος της συνολικής ετήσιας δραστηριότητας.  
 
 
Χρηµατοοικονοµικό Κόστος (Καθαρό) 

 
Το Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Κόστος ανήλθε σε € 1.883,34 χιλ. τη χρήση 2010 από € 1.204,27 χιλ. τη 
χρήση 2009 και € 1.288,36 χιλ. τη χρήση 2008. Η αύξηση που παρατηρείται στη χρήση 2010 έναντι της 
χρήσης 2009 οφείλεται στην ενοποίηση για πρώτη φορά της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. για την χρονική 
περίοδο από 14.10-31.12.2010  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΚΑΘΑΡΟ) 
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα (1.432,04) (1.244,47) (2.090,01) 
Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα  127,11 28,24 204,27 
Έσοδα από Μερίσµατα 16,57 11,96 2,41 
ΣΥΝΟΛΟ  (1.288,36) (1.204,27) (1.883,34) 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Τα έσοδα από µερίσµατα κατά την χρήση 2008 αφορούν σε µέρισµα από τη θυγατρική ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ κατά ποσό € 3,33 χιλ και από την εταιρεία GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ κατά ποσό € 13,24 
χιλ. Τα έσοδα από µερίσµατα για την χρήση 2009 προέρχονται από µέρισµα της θυγατρικής ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. κατά ποσό € 7,15 χιλ. και από την εταιρεία GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. κατά ποσό € 
4,81 χιλ. Για την χρήση 2010 προέρχονται από  την εταιρεία GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. κατά ποσό 
€ 2,41 χιλ. 
 

Ζηµιές Αποτίµησης Αξίας Συµµετοχών 

 
Από την εξαγορά της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. προέκυψε υπεραξία 
συνολικού ύψους € 2.301,81 χιλ. Η Εταιρία προέβη κατά την χρήση 2009 σε αποµείωση της υπεραξίας της εν 
λόγω θυγατρικής συνολικού ύψους € 850 χιλ.  
 
Ζηµιές πώλησης Θυγατρικών 
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Η Εταιρεία, στις 14.10.2010, πώλησε το σύνολο των µετοχών της θυγατρικής Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. Το 
τίµηµα της πώλησης της θυγατρικής διαµορφώθηκε στο ποσό των € 300.000. Από την πώληση της εν λόγω 
θυγατρικής προέκυψε στα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 για την Εταιρεία και τον Όµιλο ζηµία ποσού ύψους 
€ 655 χιλ. 
 
Ζηµίες Αποµείωσης Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Η θυγατρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε., από το έτος 2003 έχει συνάψει σύµβαση παραχώρησης 
άδειας χρήσης του σήµατος Singer στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Τον Οκτώβριο του 2010 η 
προαναφερόµενη θυγατρική προχώρησε σε αναθεώρηση των όρων της συµφωνίας της και περιορίστηκε το 
δικαίωµα χρήσης του σήµατος Singer στην Ελλάδα. Περαιτέρω, η θυγατρική έκρινε ότι είναι εµπορικά 
συµφέρον να παραχωρήσει σε τρίτους την παροχή υπηρεσιών service των προϊόντων της. 
 
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Εταιρεία προχώρησε στην αναπροσαρµογή της αξίας του 
άυλου περιουσιακού στοιχείου που ενσωµάτωσε κατά την απόκτηση της θυγατρικής και αποµείωσε αναλόγως 
την αξία του σήµατος Singer κατά ποσό € 569,92 χιλ. σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσεως 2010 του 
Οµίλου. 
 
Κέρδη από Παράγωγα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα 
 
Επί των µετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην DE'LONGHI KENWOOD Α.Ε. - σύµφωνα µε την από 21.05.2010 
Σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας De’Longhi Applainces s.r.l. - παρέχεται στη Εταιρεία το 
δικαίωµα προαιρέσεως πώλησης των ως άνω µετοχών, στην De’Longhi Applainces s.r.l., εντός του πρώτου 
τριµήνου του έτους 2015 (Put period), µε τίµηµα 12,5% επί του κύκλου εργασιών της εκδότριας το οποίο δεν 
µπορεί να είναι µικρότερο από € 3.000.000. 
 
Εάν παρέλθει η ως άνω περίοδος (Put period)  χωρίς να ασκηθεί το δικαίωµα προαιρέσεως πώλησης από τον 
πωλητή (Εταιρεία) και για διάστηµα ενός τριµήνου (Call period) η De’Longhi Applainces s.r.l. µπορεί να 
ασκήσει το δικαίωµα αγοράς των ως άνω µετοχών, µε τους ίδιους όρους. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Εταιρεία και ο Όµιλος αναγνώρισε το παράγωγο χρηµατοπιστωτικό µέσο του 
δικαιώµατος προαιρέσεως πώλησης / αγοράς των ως άνω µετοχών στην εύλογη αξία του, ποσού € 2.290 χιλ. 
– σύµφωνα µε τους όρους της από 21.05.2010 Σύµβασης. 
 
Κέρδη (Ζηµιές) προ Φόρων 
 
Τα αποτελέσµατα προ φόρων διαµορφώθηκαν κατά τη χρήση 2010 σε € (6.396,32) χιλ. από € 108,43 χιλ. 
κατά τη χρήση 2009 και € 46,18 χιλ. κατά τη χρήση 2008.  
 
Η µικρή αύξηση της κερδοφορίας κατά τη χρήση 2009 σε σχέση µε τη χρήση 2008 οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στο κέρδος από την εκποίηση ακινήτου (βλέπε ανωτέρω λογαριασµός Λοιπά έσοδα Εκµετάλλευσης).  
 
Αναφορικά µε τις ζηµίες της χρήσης 2010 βλέπε στην κατωτέρω παράγραφο Καθαρά Κέρδη. 
 
Φόροι  
 
Ο φόρος εισοδήµατος κατά τη χρήση 2010 διαµορφώθηκε σε € (169,98) χιλ. από € (97,12) χιλ. τη χρήση 
2009 και € 235,03 χιλ. τη χρήση 2008. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του φόρου 
εισοδήµατος του Οµίλου: 
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 46,18  108,43 (6.396,32) 
Φόρος εισοδήµατος υπολογιζόµενος µε τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή (2009: 25% και 2010: 24%) 11,54  27,11 (1.535,12) 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 82,90  (9,14) 45,50 
Προβλέψεις / (Χρησιµοποίηση προβλέψεων) για διαφορές 
φορολογικού ελέγχου 145,40  71,56 - 
Αποαναγνώριση / (αναγνώριση)  αναβαλλόµενης 
φορολογικής απαίτησης από φορολογικές ζηµίες 199,25  - - 
Επίδραση λόγω µη αναγνώρισης φορολογικών ζηµιών 
προς συµψηφισµό - (10,70) 836,40 
Επίδραση από µεταβολή στο φορολογικό συντελεστή  (170,40) 4,95 46,47 
Επίδραση από έξοδα που δεν εκπίπτουν φορολογικά 68,53  487,46 338,79 
Επίδραση από έσοδα που δεν φορολογούνται  (109,65) (688,77) (15,46) 
Λοιπές µεταβολές 7,45  20,41 - 
Έκτακτη Εισφορά άρθρου 5 Ν. 3845/2010 - - 113,43 
Φόρος Εισοδήµατος στα Αποτελέσµατα Χρήσης 235,03  (97,12) (169,98) 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Καθαρά Αποτελέσµατα  

 
Κατά τη χρήση 2010 ο Όµιλος παρουσίασε ζηµιές ύψους € 6.226,34 χιλ. από κέρδη µετά από φόρους € 
205,55 χιλ. τη χρήση 2009 και ζηµιές µετά από φόρους ύψους € 188,86 χιλ. τη χρήση 2008.  
 
Κατά τη χρήση 2008, ο Όµιλος παρουσίασε ζηµίες ύψους € 188,86 χιλ. γεγονός που οφείλεται αφενός στην 
αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης και αφετέρου στην αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. 
Κατά την χρήση 2009, ο Όµιλος παρουσίασε κέρδη γεγονός το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο σε κέρδη 
από εκποίηση παγίων στοιχείων καθώς και από το φόρο εισοδήµατος ο οποίος κατά την χρήση 2009  ήταν 
θετικός. Κατά τη χρήση 2010, ο Όµιλος παρουσίασε ζηµιές µετά από φόρους συνολικού ύψους € 6.226,34 
χιλ. γεγονός το οποίο οφείλεται:  

 
• Στην από 15.02.2010 παύση της αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων De Longhi 
• Στην ζηµιά που προέκυψε από την πώληση της 14.10.2010 της θυγατρικής Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ. συνολικού ύψους € 655 χιλ.  
• Στην ζηµιά που προέκυψε από την αποµείωση της αξίας του σήµατος SINGER συνολικού ύψους € 

569,92 χιλ.  
• Στην αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. 
• Στην από 14.10.2010 ενσωµάτωση της θυγατρικής Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Σηµειώνεται ότι λόγω 

της φύσης του κυρίου αντικειµένου της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (κλιµατισµός) οι επιδόσεις της στο 
τελευταίο τετράµηνο του 2010 καλύπτουν µικρό µέρος της συνολικής ετήσιας δραστηριότητας.   

• Στην γενικότερη υφιστάµενη οικονοµική κρίση. 
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3.15.2 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένου Ισολογισµού Χρήσεων 31.12.2008, 
31.12.2009 και 31.12.2010 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Οικονοµικής Κατάστασης του Οµίλου κατά την 31.12 των 
χρήσεων 2008, 2009 και 2010: 
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΙΛΟΥ Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL)  
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 2010 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία    
Ενσώµατα Πάγια 7.915,02 1.978,02 16.497,80 
Επενδύσεις σε Ακίνητα 47,24 45,31 27.033,48 
Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 3.425,03 4.708,59 13.358,73 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις  2,85 2,85 - 
∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµα/κα Στοιχεία - - 971,18 
Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα  - - 2.290,00 
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 121,74 370,00 718,21 

∆εσµευµένοι Λογαριασµοί Καταθέσεων - 2.250,00 2.257,43 
Λοιπές Απαιτήσεις 28,44 34,48 52,73 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.540,33 9.389,25 63.179,55 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία    

Αποθέµατα 7.609,68 8.539,82 12.705,04 
Πελάτες  15.457,70 15.757,10 22.732,66 
Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις 672,22 744,80 5.398,92 

∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµα/κα Στοιχεία   203,60 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία στην Εύλογη Αξία µέσω Αποτελεσµάτων 1,58 1,58 0,00 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 2.918,39 1.791,74 4.222,59 
Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων (Β) 26.659,58 26.835,05 45.262,81 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων (Α+Β) 38.199,91 36.224,30 108.442,36 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    
Μετοχικό Κεφάλαιο 11.383,20 11.383,20 17.860,46 

Υπέρ το άρτιο 327,19 327,19 1.252,23 
Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας - - 7,13 
Λοιπά Αποθεµατικά  1.009,75 1.033,87 1.009,75 

Αποτελέσµατα εις Νέον (872,69) (691,26) (4.622,32) 
Σύνολο 11.847,45 12.053,00 15.507,25 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - 428,32 
Σύνολο Καθαρής Θέσης 11.847,45 12.053,00 15.935,58 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    

∆άνεια Τραπεζών - 500,00 16.632,17 

Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 4.369,28 - 3.431,54 
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος  802,01 742,79 2.276,11 

Προβλέψεις για Παροχές στους Εργαζοµένους 414,04 449,67 397,45 
Λοιπές Προβλέψεις 217,40 312,96 498,96 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις & Μεταβατικοί Λογ/µοί 2.336,23 1.939,40 2.470,35 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων (∆) 8.138,96 3.944,82 25.706,59 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    

Προµηθευτές 5.778,70 6.054,65 11.462,64 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 10.147,49 12.069,28 39.078,39 
Βραχυπρόθεσµες δόσεις Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων   - 2.185,03 
Βραχυπρόθεσµες δόσεις Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης  484,70- - 194,05 
Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος - 146,46 40,72 
Λοιπές Υποχρεώσεις & Μεταβατικοί Λογαριασµοί 1.802,62 1.956,09 13.839,36 
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων (Ε) 18.213,51 20.226,48 66.800,20 
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Σύνολο Υποχρεώσεων (∆+Ε) 26.352,47 24.171,30 92.506,79 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (Γ+∆+Ε) 38.199,91 36.224,30 108.442,36 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
 
Ενσώµατα Πάγια 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των Ενσώµατων Παγίων κατά την 31.12 των χρήσεων 
2008, 2009 και 2010:  
 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Γήπεδα Οικόπεδα 2.044,66 511,65 4.345,36 

Κτίρια / Εγκαταστάσεις Κτιρίων 5.607,00 1.126,59 8.935,97 

Μηχανήµατα / Λοιπός Μηχ/κος Εξοπλισµός    1.375,08 

Μεταφορικά Μέσα 17,53 16,00 98,62 

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός  245,84 323,78 1.742,78 

ΣΥΝΟΛΟ 7.915,02 1.978,02 16.497,80 
*Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις  
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 
 

Σχετικά µε τα ανωτέρω γήπεδα / οικόπεδα και Κτίρια / Εγκαταστάσεις Κτιρίων των χρήσεων 2008 και 2009 
βλέπε κεφ. 3.11.2 Ενοικιαζόµενα Ακίνητα. Η αύξηση των παγίων στοιχείων της χρήσης 2010 οφείλεται στην 
ενοποίηση για πρώτη φόρα της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (αναφορικά µε τα 
ακίνητα της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε βλέπε ενότητες 3.14.1 Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.) 
 
Σηµειώνεται ότι επί του ακινήτου στον Ασπρόπυργο θέση Κύριλλος της θυγατρικής Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 
έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υπέρ της EFG ύψους € 12.500.000,00 και επί του ακινήτου της θυγατρικής 
Capo di Corfu ΑΕ στην Κέρκυρα στο ∆ήµο Λευκίµµης έχει εγγραφεί προσηµείωση υπέρ της EFG ποσού ύψους 
€ 5.200.000. 
 
Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 
Το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασµού διαµορφώθηκε την 31.12.2010 σε € 27.033,48 χιλ. από € 45,31 χιλ. 
την 31.12.2009 και € 47,24 χιλ. την 31.12.2008.  
 
Τα επενδυτικά ακίνητα του Οµίλου αφορούν: 
 

� Στην ξενοδοχειακή µονάδα, της κατά 79,95% θυγατρικής εταιρείας CAPO DI CORFU A.E. που 
βρίσκεται στο δηµοτικό διαµέρισµα Λευκίµης του Ν. Κέρκυρας, η οποία εκµισθώνεται σε τρίτους στο 
σύνολό της, (βλ. ενοτ. 3.14.2 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO DI CORFU 
A.E.) 

 
� Σε αποθηκευτικό χώρο (logistics) στον Ασπρόπυργο Αττικής, της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας 

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ A.Β.E.Ε., η διαχείριση του οποίου έχει κατά το µεγαλύτερο µέρος του παραχωρηθεί 
σε τρίτους, έναντι µισθώµατος. 

 
� Σε ακίνητο στη Μακρυνεία του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο αποκτήθηκε από τη Μητρική εταιρεία 

µέσω πλειστηριασµού, από αναγκαστική εκτέλεση, έναντι εµπορικής απαίτησης. 
 
Η εκτίµηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων πραγµατοποιήθηκε κατά την εξαγορά από 
ανεξάρτητους εκτιµητές. Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν και σταθµίστηκαν είναι η συγκριτική µέθοδος, η 
µέθοδος του κόστους αντικατάστασης και η επενδυτική µέθοδος. 
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Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού Άϋλα Περιουσιακά 
Στοιχεία του Οµίλου για τις χρήσεις 2008 – 2010: 

 
ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Υπεραξία - 1.451,81 8.007,68 

Λογισµικά Προγράµµατα Η/Υ 210,52 182,04 399,12 

Σήµατα 3.214,51 3.074,74 4.951,93 

ΣΥΝΟΛΟ 3.425,03 4.708,59 13.358,73 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Σηµειώνεται ότι το σήµα «SΙNGER» της θυγατρικής εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» 
παραχωρήθηκε βάσει του από 23.12.2002 Συµφωνητικού Παραχώρησης Άδειας Χρήσης Σήµατος από την 
Ολλανδική εταιρεία The Singer Company B.V. (βλ. ενότ. 3.7.5 Συµβάσεις Συνεργασίας). Η αξία του σήµατος, 
κατά την εξαγορά της θυγατρικής επιχείρησης την 08.03.2007, προσδιορίστηκε σε ποσό € 3.500.000,00 όπως 
αυτό προέκυψε από έκθεση εκτίµησης του σήµατος, που διενεργήθηκε από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο 
BAKER TILLY HELLAS S.A. Η ανωτέρω ανανέωση της διάρκειας της σύµβασης παρέχεται µε την προϋπόθεση 
ότι η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στα πλαίσια της εν λόγω 
σύµβασης. Μεταξύ των άλλων στη σύµβαση προβλέπεται και η υποχρέωση για καταβολή δικαιωµάτων 
(Royalties), υπολογιζόµενα σε ποσοστό επί των πωλήσεων. Την 26.10.2010 τροποποιήθηκαν εγγράφως οι 
όροι της σύµβασης µε τον πάροχο του Σήµατος στο εξωτερικό και περιορίστηκε το δικαίωµα χρήσης του 
σήµατος «SINGER» στην Ελλάδα. Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία έκρινε σκόπιµο να προχωρήσει σε έλεγχο 
αποµείωσης της αξίας του. Για τον λόγο αυτό διενεργήθηκε επανεκτίµηση της εύλογης αξίας του, η οποία 
προσδιορίστηκε στο ποσό των € 2.400.000,00 µε βάση έκθεση επανεκτίµησης που συντάχθηκε από τον 
ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» τον Σεπτέµβριο του 2010. Η προκύψασα ζηµιά 
αποµείωσης € 569,92 χιλ. µεταφέρθηκε στα αποτελέσµατα του Οµίλου. 
 
Τέλος στα Σήµατα περιλαµβάνεται και η αξία του σήµατος Kerosun και του σήµατος IZOLA στον κλάδο των 
λευκών συσκευών (αναφορικά µε τα Σήµατα της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. βλ. ενότ. 3.14.1.3 Συµβάσεις 
Συνεργασίας – Σήµατα). Τα σήµατα αναγνωρίστηκαν στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς 
(14/10/2010), µετά από σχετική αποτίµηση. Η αξία χρήσης των σηµάτων Kerosun και IZOLA, ως µονάδα 
δηµιουργίας ταµιακών ροών, που προσδιορίστηκε µε βάση την µέθοδο των «διαφορικών εσόδων» 
(comparative income differential method) αποτιµήθηκε τον Ιανουάριο του 2011, από τον ανεξάρτητο 
ελεγκτικό οίκο «GRANT THORTON». 
 
Η Υπεραξία κατά τη χρήση 2009 προέκυψε κατά την εξαγορά (100% των µετοχών) της θυγατρικής «Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ  Α.Ε.Ε.Η.Σ. Το αρχικό ποσό της υπεραξίας που καταχωρήθηκε στον ενοποιηµένο ισολογισµό  
κατά την εξαγορά (29.1.2009) ανήλθε σε € 2.301,81χιλ. Την 31.12.2009 η ∆ιοίκηση της Εταιρείας διενήργησε 
έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε αποµείωση της υπεραξίας κατά € 850,00 
χιλ η οποία καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα του Οµίλου και η υπεράξια διαµορφώθηκε στο ποσό των € 
1.451,81 χιλ. Κατά την 31.12.2010  το ποσό της υπεραξίας ύψους € 1.451,81 χιλ. µηδενίστηκε λόγω του 
περιορισµού του τιµήµατος εξαγοράς της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.ΗΣ. την 
09.07.2010. Η Εταιρεία, στις 14.10.2010, πώλησε το σύνολο των µετοχών της θυγατρικής Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 
Α.Ε.Ε.Η.Σ. Το τίµηµα της πώλησης της θυγατρικής διαµορφώθηκε στο ποσό των €300.000.   
 
Αναφορικά µε τον υπολογισµό της υπεραξίας της χρήσης 2010 που προέκυψε από την εξαγορά της κατά 
100% θυγατρικής εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ποσού ύψους € 8.007,69 χιλ. βλ. ενότητα 3.8.1. 
Επενδύσεις χρήσεων 2008 – 2010 και περιόδου από 01.01-31.03.201 
 
∆ιαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία / Παράγωγα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασµού για τη χρήση 
2010:  
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∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(ποσά σε χιλ. €) % Συµµετοχής Αξία κτήσης Αποµείωση Υπόλοιπο 

GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 33,40% 1.320,34 (1.320,34) 0,00 

V-SHOPS A.E. 1,10% 1.467,18 (1.467,18) 0,00 

De' Longhi Applainces SRL 40% 710,00 - 710,00 

AΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ HOLDING A.E. 10% 32,00 - 32,00 

ΡΑ∆ΙΟ ΚΟΡΑΣΙ∆Η Ε.Ε.Α.Ε. 0,08% 112,95 (112,95) 0,00 

ELEPPHANT A.E.E. 0,09% 59,85 (59,85) 0,00 

ΠΑΡΚΟ Ε.Υ.Τ.Α.Α.Ε. 1,06% 184,18 - 184,18 

SC DELTA HOTELIA ROMANIA SRL 100% 3,00 - 3,00 

ΓΚΟΛΝΤΑΞΙΑ Α.Ε  35% 42,00 - 42,00 

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.  3,6 - 3,6 

Λοιπά Χρεόγραφα     

ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ   200  200 

ΣΥΝΟΛΟ  4.135,10  1.174,78 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Τα διαθέσιµα προς πώλήση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κατατάσσονται ως ακολούθως:  
 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(ποσά σε χιλ. €) Αξία κτήσης Αποµείωση Υπόλοιπο 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  3.931,50 (2.960,32) 971,18 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  203,60 0,00 203,60 

Σύνολο 4.135,10 (2.960,32) 1.174,78 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα κατά την 31.12.2010 διαµορφώθηκαν στο ποσό των € 2.290,00 χιλ.   
 
Αναφορικά µε το ποσό των € 710 χιλ. που αφορούν στα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
και στο ποσό των € 2.290 χιλ. που αφορά στα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα σηµειώνονται τα εξής:  
 
Την 21.5.2010 υπεγράφη σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και της «De’Longhi Applainces s.r.l.». Σύµφωνα µε 
την Σύµβαση αυτή γίνεται αναγνώριση της συµβολής της Εταιρείας µέχρι σήµερα στη διανοµή των προϊόντων 
De’Longhi στην Ελλάδα (goodwill) και σε αντάλλαγµα η Εταιρεία θα λάβει µετοχές που αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 40% του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρείας De’ Longhi Kenwood Εµπορία Ηλεκτρικών 
Ειδών Ανώνυµη Εταιρεία.  
 
Πέραν αυτού, στην εν λόγω σύµβαση προβλέπεται η παροχή προς την Εταιρεία δικαιώµατος  προαιρέσεως 
πώλησης των µετοχών στην «De’Longhi Applainces  s.r.l.», εντός του πρώτου τριµήνου του έτους 2015 (Put 
period), µε τίµηµα 12,5% επί του κύκλου εργασιών της εκδότριας  και το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο 
από € 3.000.000 ευρώ. Σε περίπτωση που παρέλθει η ως άνω περίοδος (Put period), χωρίς να ασκηθεί το 
δικαίωµα προαιρέσεως πώλησης από την Εταιρεία και για διάστηµα ενός τριµήνου (Call period) η De’Longhi 
Applainces s.r.l. έχει δικαίωµα αγοράς των µετοχών, µε τους ίδιους όρους. 
 
Η Εταιρεία έλαβε την 26.05.2010, από την «De’Longhi Applainces s.r.l»  ως προκαταβολή έναντι του 
ανωτέρω τιµήµατος πώλησης/αγοράς µετοχών αυτών, µε την υπογραφή της σύµβασης, το ποσό των  € 
2.000.000 σε εγγύηση του οποίου η Εταιρεία θα παραχωρήσει ενέχυρο µέρος των µετοχών. 
 
Η Εταιρεία αναγνώρισε στις ενοποιηµένες και στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της, την εύλογη αξία 
των µετοχών που λαµβάνει, η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 710 χιλ., µε βάση την από Σεπτέµβριο 2010 
Έκθεση Αποτίµησης του ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου “BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ” και κατέταξε τις µετοχές 
αυτές στα «∆ιαθέσιµα προς Πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία» του µη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού, µε βάση την ανωτέρω αναφερθείσα σύµβαση της 21.5.2010.  
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Περαιτέρω αναγνώρισε το παράγωγο χρηµατοπιστωτικό µέσο, του δικαιώµατος προαιρέσεως 
πώλησης/αγοράς των ως άνω µετοχών, στην εύλογη αξία του, η οποία ανέρχεται την 31.12.2010 στο ποσό 
των € 2.290.000,00 το οποίο προέκυψε ως αποτέλεσµα της διαφοράς µεταξύ του ελάχιστου τιµήµατος 
πωλήσεως των µετοχών αυτών που ανέρχεται σε € 3.000.000,00 (βάσει της σχετικής σύµβασης µε την 
«De’Longhi Applainces s.r.l.» κατά την περίοδο εξασκήσεως του δικαιώµατος (Put period) και της εύλογης 
αξίας των µετοχών της εταιρείας «De’Longhi Kenwood Εµπορία Ηλεκτρικών Ειδών Ανώνυµη Εταιρεία», η 
οποία ανέρχεται σε € 710 χιλ.  
 
Το συνολικό ποσό των € 3.000.000,00 (ήτοι εύλογη αξία των µετοχών & του παραγώγου), µεταφέρθηκε στα 
έσοδα της χρήσεως 1.1.2010 – 31.12.2010, βάσει του ∆.Λ.Π 39, µε την υπογραφή της ως άνω συµφωνίας.  
 
Η προκαταβολή των € 2.000.000,00 που λήφθηκε έναντι του τιµήµατος πώλησης / αγοράς των µετοχών 
καταχωρήθηκε στις λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
∆εσµευµένοι Λογαριασµοί Καταθέσεων  

 
Προς εξασφάλιση ληφθείσας τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, η Εταιρεία τηρεί από την 01.10.2009 έντοκο 
λογαριασµό δεσµευµένης κατάθεσης στην εγγυήτρια Τράπεζα, ήτοι την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία 
ΛΤ∆, ύψους € 2.250.000 πλέον αναλογούντων τόκων (βλ. ενότ. 3.11.2 Ενοικιαζόµενα Ακίνητα ).  
 
Λοιπές Απαιτήσεις  
 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αφορούν σε δοθείσες εγγυήσεις ενοικίων, 
∆ΕΚΟ και αυτοκινήτων. 
 
Αποθέµατα 
 
Τo υπόλοιπο του λογαριασµού Αποθέµατα αυξήθηκε κατά 66,96% και διαµορφώθηκε σε € 12.705,04 χιλ. τη 
χρήση 2010 από € 8.539,82 χιλ. τη χρήση 2009 και € 7.609,68 χιλ. τη χρήση 2008.  

Η αύξηση των αποθεµάτων του Οµίλου τη χρήση 2009 σε σχέση µε τη χρήση 2008 οφείλεται στην 
ενσωµάτωση για πρώτη φορά της κατά 100% θυγατρικής Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. η οποία εξαγοράστηκε 
την 29.01.2010. Οµοίως, η αύξηση των αποθεµάτων του Οµίλου τη χρήση 2010 σε σχέση µε τη χρήση 2009 
οφείλεται στην ενσωµάτωση για πρώτη φορά της κατά 100% θυγατρικής Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση και η εξέλιξη του λογαριασµού για την περίοδο 2008 - 2010: 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Εµπορεύµατα 7.103,05 7.253,66 10.510,55 

Πλέον: Αγορές υπό Παραλαβή 506,63 1.286,17 2.194,48 

ΣΥΝΟΛΟ 7.609,68 8.539,82 12.705,04 
*Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις  
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Το κόστος πωλήσεων της χρήσης 2009 επιβαρύνθηκε µε προβλέψεις υποτίµησης αποθεµάτων στην καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία τους ποσού € 89,36 χιλ. για τον Όµιλο. ∆εν υφίστανται, κατά την 31.12.2009 και την 
31.12.2010 ποσότητες βραδέως κινούµενων ή απαξιωθέντων αποθεµάτων, που να ασκούν αρνητική επίδραση 
στην οικονοµική θέση της Εταιρείας.  
 
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού «Πελάτες και Λοιπές 
Εµπορικές Απαιτήσεις» κατά την 31.12 των χρήσεων 2008, 2009 και 2010: 
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ΠΕΛΑΤΕΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Πελάτες 7.180,77 8.223,20 12.578,67 

Πελάτες - απαιτήσεις εκχωρηµένες σε Factors 5.399,93 5.900,69 4.730,43 

Απαιτήσεις από Συνδεδεµένα Μέρη 316,83 242,27 42,61 

Γραµµάτια Εισπρακτέα 3,49 3,49 170,94 

Επιταγές Μεταχρονολογηµένες 5.160,03 4.504,82 10.363,08 

Μερικό Σύνολο 18.061,04 18.874,47 27.885,72 

Μείον: Ζηµίες Αποµείωσης (2.603,34) (3.117,37) (5.153,06) 

ΣΥΝΟΛΟ 15.457,70 15.757,10 22.732,66 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις ανήλθε τη χρήση 2010 σε 22.732,66 
χιλ. από € 15.457,70 χιλ. τη χρήση 2009 και 15.457,70 χιλ. τη χρήση 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
47,06%.   
 
Τα υπόλοιπα των λογαριασµών κατά την 31.12.2009 και 31.12.2008 παρέµειναν σε σταθερά περίπου επίπεδα 
πάρα την ενοποίηση για πρώτη φορά της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. Η αύξηση του υπολοίπου του 
λογαριασµού τη χρήση 2010 έναντι της χρήσης 2009 οφείλεται στην ενοποίηση για πρώτη φορά της Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 
 
Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις 

 
Οι Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις διαµορφώθηκαν σε € 5.398,20 χιλ. τη χρήση 2010 από € 744,80 χιλ. 
τη χρήση 2009 και € 672,22 χιλ. τη χρήση 2008. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του 
υπολοίπου του λογαριασµού Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις κατά την 31.12 των χρήσεων 2008, 2009 
και 2010: 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 371,11 350,83 1.276,21 

Λοιποί Χρεώστες ∆ιάφοροι  767,61 741,90 2.760,06 

Απαιτήσεις από Χορηγηθέντα ∆άνεια  - - 1.150,00 

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού  46,69 142,47 362,60 

Σύνολο  1.185,41 1.235,20 5.548,88 

Αποµείωση Απαιτήσεων Χρεωστών (543,24) (526,53) (534,06) 

Υπόλοιπο 642,17 708,67 5.014,82 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη  30,05 36,13 384,10 

Υπόλοιπο λήξεως 31.12 672,22 744,80 5.398,92 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Λοιποί Χρεώστες ∆ιάφοροι κατά τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 αφορούν 
κυρίως προκαταβολές σε προµηθευτές, προκαταβολές σε προσωπικό και απαιτήσεις από ενοίκια και 
απαιτήσεις από πώληση πρώην θυγατρικών της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ. Επίσης στο κονδύλι «Λοιποί 
Χρεώστες ∆ιάφοροι» περιλαµβάνεται επισφαλής απαίτηση της θυγατρικής εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ 
Α.Ε.Β.Ε.», ποσού € 500.000,00 από εταιρεία του εξωτερικού, για την οποία έχει σχηµατιστεί ισόποση 
πρόβλεψη αποµείωσης. 
 
Ο Όµιλος αναγνώρισε στη χρήση 2008 ποσό € 3,40 χιλ. στη χρήση 2009 ποσό € 8,50 χιλ. και στη χρήση 
2010 ποσό € 12,63 χιλ. για αποµείωση απαιτήσεων από λοιπούς χρεώστες. Η αύξηση του υπολοίπου του 
λογαριασµού την 31.12.2010 σε σχέση µε τις προηγούµενες χρήσεις οφείλεται στην ενοποίηση για πρώτη 
φορά της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 
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Οι «απαιτήσεις από χορηγηθέντα δάνεια», ποσού € 1.150 χιλ. για την Εταιρεία και τον Όµιλο, αφορούν σε 
βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση στην πρώην θυγατρική εταιρεία Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. (βλ. ενότ. 
3.7.5.5 Σύµβαση πώλησης της εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.).  
 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα  
 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα διαµορφώθηκε σε € 4.222,59 χιλ. τη χρήση 
2010 από € 1.791,74 χιλ. την  χρήση 2009  και € 2.918,39 χιλ. τη χρήση 2008.  
 
Η µείωση που παρατηρείται στη χρήση 2009 σε σχέση µε τη χρήση 2008 οφείλεται στις εξοφλήσεις δανείων 
και υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις καθώς και στην αποπληρωµή υποχρεώσεων. Η αύξηση του 
υπολοίπου του εν λόγω λογαριασµού τη χρήση 2010 σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση οφείλεται στην 
ενοποίηση για πρώτη φορά της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού «Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και 
Ισοδύναµα» κατά την 31.12 των χρήσεων 2008, 2009 και 2010:  
 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Ταµείο 29,29 66,77 23,45 

Καταθέσεις Όψεως 2.889,10 1.724,98 4.199,14 

ΣΥΝΟΛΟ 2.918,39 1.791,74 4.222,59 
*Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Ίδια Κεφάλαια 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου κατά την 31.12 των 
χρήσεων 2008, 2009 και 2010:  
 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Μετοχικό Κεφάλαιο 11.383,20 11.383,20 17.860,46 

Υπέρ το άρτιο 327,19 327,19 1.252,23 

Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας - - 7,13 

Λοιπά Αποθεµατικά  1.009,75 1.033,87 1.009,75 

Αποτελέσµατα εις Νέον (872,69) (691,26) (4.622,32) 

Σύνολο 11.847,45 12.053,00 15.507,25 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - 428,32 

Σύνολο Καθαρής Θέσης  11.847,45 12.053,00 15.935,58 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια  
 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Μακροπρόθεσµα ∆άνεια διαµορφώθηκε κατά την 31.12.2010 σε € 16.632,17 
χιλ. ενώ την 31.12.2009 ήταν € 500 χιλ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του εν λόγω 
υπολοίπου:  
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2009 31.12.2010 

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτ∆ 500- - 

EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. - 15.346,45 

PROTON BANK - 1.283,33 

Οµολογιακό ∆άνειο µετατρέψιµο σε µετοχές - 2,39 

ΣΥΝΟΛΟ 500 16.632,17 
Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Η αύξηση των τραπεζικών υποχρεώσεων τη χρήση 2010 σε σχέση µε τη χρήση 2009 οφείλεται στην 
ενοποίηση της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. για πρώτη φορά.  
 
Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης  

 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης διαµορφώθηκε κατά την 31.12.2010 
σε € 3.431,54 χιλ. ενώ την 31.12.2008 ήταν € 4.369,28 χιλ. 
 
Η λήξη των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Οµίλου αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Από 2 έως 5 Έτη 1.577,99 - 1.105,89 

Μετά τα 5 Έτη 2.791,29 - 2.325,65 

ΣΥΝΟΛΟ 4.369,28 - 3.431,54 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Την 30.09.2009 η Εταιρεία προχώρησε στην άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης και στην επαναγορά του 
ακινήτου της προγενέστερης έδρας της (οδός Τατοΐου 112, Μεταµόρφωση Αττικής). Ως εκ τούτου, η 
υποχρέωση παύει να υφίσταται κατά την 30.09.2009 τόσο στις υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης όσο 
και στο βραχυπρόθεσµο µέρος των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης (βλ. ενότ. 3.11.2 Ενοικιαζόµενα 
Ακίνητα).  
 
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Οµίλου κατά την 31.12.2010 αφορούν στην µίσθωση 
ενός ακινήτου (οικόπεδο και το επ’ αυτού τριώροφο κτίριο) επί της Λεωφόρου Κηφισού 6 στον ∆ήµο Αιγάλεω. 
Το ακίνητο αυτό πώλησε και εν συνεχεία µίσθωσε η θυγατρική εταιρεία «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε»,  από την 
«ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε», δυνάµει του υπ’ αριθµ. 19461/20.12.2007 συµβολαίου 
αγοραπωλησίας και του υπ’ αριθµ. 19462/20.12.2007 συµβολαίου χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
Προβλέψεις για Παροχές στους Εργαζοµένους 

 
Οι υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανήλθαν την 31.12.2010 σε € 
397,45 χιλ. από € 449,67 χιλ. τη 31.12.2009 και € 414,04 χιλ. την 31.12.2008. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού για τις χρήσεις 2008-2010: 
 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Παρούσα Αξία Υποχρέωσης Αρχή Περιόδου 404,96 414,04 436,54 

Ενσωµάτωση Θυγατρικής  - 17,80 301,80 

Κόστος Τρέχουσας Απασχόλησης 35,85 31,02 39,86 
Κόστος Τόκου 19,47 23,94 23,61 

Παροχές που Πληρώθηκαν από τον Εργοδότη (89,55) (24,15) (1.040,82) 

Επιπλέον Πληρωµές ή Έξοδα /(Έσοδα) 38,61 15,42 650,70 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Απορρόφηση / (Μετακίνηση) προσωπικού - - 16,66 

Αναλογιστική Ζηµία / (Κέρδος) 4,69 (28,41) (30,90) 

Παρούσα Αξία Υποχρέωσης Τέλος Περιόδου 414,04 449,67 397,45 
*Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις  
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές στις οποίες βασίστηκαν οι προβλέψεις για τις παροχές στους εργαζοµένους 
είναι οι εξής: 
 

ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Προεξοφλητικό Επιτόκιο 5,67%-5,70% 5,13% 5,13% 

Μελλοντικές Αυξήσεις Μισθών 3%-4,5% 3% 3% 

Αναµενόµενη Εναποµένουσα Εργασιακή Ζωή 5-14,70 5,24-14,5 5,24-18,3 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Λοιπές Προβλέψεις 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Λοιπές Προβλέψεις κατά την 31.12 των χρήσεων 2008, 2009 και 2010 
αναλύεται στον κάτωθι πίνακα:  
 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Πρόβλεψη ∆ιαφορών Φορολογικού Ελέγχου 217,40 312,96 498,96 

ΣΥΝΟΛΟ 217,40 312,96 498,62 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις & Μεταβατικοί Λογαριασµοί 

 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και µεταβατικοί λογαριασµοί αναλύονται ως εξής: 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Κέρδη από Εκποίηση Παγίων 2.321,11 - - 

Ληφθείσες εγγυήσεις µίσθωσης ακινήτων  - 4,40 470,35 

Οφειλόµενο Τίµηµα Εξαγοράς  - 1.935,00 - 

Προκαταβολή έναντι τιµήµατος πώλησης µετοχών  - - 2.000,00 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 15,12 - - 

ΣΥΝΟΛΟ 2.336,23 1.939,40 2.470,35 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Τα κέρδη από εκποίηση παγίων προέρχονται από την εκποίηση ακινήτου από την Εταιρεία σε προηγούµενη 
χρήση µε επαναµίσθωσή του και δικαίωµα επαναγοράς (κέρδος από σύµβαση sale & lease back). Τα κέρδη 
αυτά κατανέµονται στα αποτελέσµατα µε βάση τη διάρκεια της σχετικής σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
ενώ το κέρδος που αναλογεί στην επόµενη χρήση απεικονίζεται στο λογαριασµό Λοιπές Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις. Αναφορικά µε το υπόλοιπο του ποσού € 2.312,11 χιλ. βλέπε ενότητα 3.15.1 
Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσεων 2008 - 2010, παράγραφος Λοιπά 
Έσοδα Εκµετάλλευσης. 
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Κατά την 31.12.2009, εκ του ποσού € 1.939,40 χιλ., ποσό ύψους € 1.935,00 χιλ. αφορά το υπόλοιπο του 
ανεξόφλητου τιµήµατος από την εξαγορά των µετοχών της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.  και ποσό € 4,40 χιλ. αφορά σε λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  
 
Η Προκαταβολή έναντι τιµήµατος πώλησης µετοχών € 2.000 χιλ. αφορά ποσό που εισέπραξε η Εταιρεία την 
26/5/2010 από την τη De’Longhi Applainces s.r.l, έναντι του τιµήµατος πώλησης / αγοράς των µετοχών της 
De’ Longhi Kenwood Εµπορία Ηλεκτρικών Ειδών Ανώνυµη Εταιρεία που κατέχει και τις οποίες έλαβε ως 
αντάλλαγµα για την παραχώρηση Goodwill της διανοµής των προϊόντων De’Longhi στην Ελλάδα. Σε εγγύηση 
της ως άνω προκαταβολής, η Εταιρεία έχει παραχωρήσει ως ενέχυρο το 65% των µετοχών που κατέχει στην 
De’ Longhi Kenwood Εµπορία Ηλεκτρικών Ειδών Ανώνυµη Εταιρεία (βλ. ενότ. 3.7.5.2 Μνηµόνιο Συνεργασίας 
µε την De’ Longhi Applainces SRL).  
 
Οι ληφθείσες εγγυήσεις ακινήτων, στις 31.12.2010, προέρχονται κυρίως από την ενσωµάτωση των νέων 
θυγατρικών στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 
Προµηθευτές 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των υπολοίπου του λογαριασµού Προµηθευτές κατά την 
31.12 των χρήσεων 2008, 2009 και 2010: 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Προµηθευτές 5.744,37 5.475,80 7.553,19 

Υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένα Μέρη 34,33 48,15 27,25 

Υποσχετικές Εξωτερικού - - 526,64 

Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογηµένες) - 530,70 3.355.56 

ΣΥΝΟΛΟ 5.778,70 6.054.65 11.462,64 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η χρονική ενηλικίωση του υπολοίπου του λογαριασµού Προµηθευτές 
κατά την 31.12 των χρήσεων 2008, 2009 και 2010: 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Έως 1 µήνα 1.234,80 714,52 3.099,69 

Έως 6 µήνες 4.269,59 3.661,16 8.178,35 

6 µήνες – 1 έτος  274,31 1.678,97 184,61 
ΣΥΝΟΛΟ  5.778,70 6.054,65 11.462,64 

*Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 

 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός ανήλθε κατά τη χρήση 2010 σε € 39.078,39 χιλ. 
από € 12.069,28 χιλ. τη χρήση 2009 και από € 10.147,49 χιλ. τη χρήση 2008. Η αύξηση του τραπεζικού 
δανεισµού τη χρήση 2010 οφείλεται στην ενοποίηση για πρώτη φορά της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας 
Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  
 
Η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού παρατίθεται στον επόµενο πίνακα:  
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ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε 938,95 1.156,19 7.511,24 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  - - 598,48 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆ 5.951,74 3.457,30 5.305,47 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆ 2.162,52 2.186,79 2.519,10 

MARFIN EGNATIA BANK  1.094,29 1.861,39 4.660,21 

ALPHA BANK Α.Ε. - 1.537,74 5.554,01 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - 1.266,61 300,13 

EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. - - 6.502,17 

FBB A.E. - - 157,08 

PROBANK A.E. - - 751,32 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - - 105,71 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.   2.822,09 

FACTORING - 603,26 2.291,37 

ΣΥΝΟΛΟ 10.147,49 12.069,28 39.078,39 
Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Λοιπές Υποχρεώσεις και Μεταβατικοί Λογαριασµοί 
 
Οι Λοιπές Υποχρεώσεις και Μεταβατικοί Λογαριασµοί ανήλθαν την 31.12.2010 σε € 13.839,36 χιλ., από 
1.956,09 χιλ. τη 31.12.2009 και € 1.802,62 χιλ. την 31.12.2008. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η 
ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού για την 31.12 των χρήσεων 2008, 2009 και 2010: 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη 198,10 237,09 605,4 

∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων  235,03 89,02 128,87 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 175,54 221,25 258,08 

Μερίσµατα Πληρωτέα 4,78 4,77 4,77 

Υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένα Μέρη 290,57 30,80 135,78 

Αξία Μετοχών προς Απόδοση λόγω Μείωσης Κεφαλαίου 79,26 79,26 79,26 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 293,77 586,27 867,1 

Κέρδη από Εκποίηση Παγίων 422,02 - - 

Έξοδα Χρήσεως ∆ουλευµένα / Μεταβατικοί Λογαριασµοί 103,55 707,63 980,1 

Οφειλόµενο τίµηµα από εξαγορά θυγατρικής  - - 10.780,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.802,62 1.956,09 13.839,36 
*Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Η αξία µετοχών προς απόδοση λόγω µείωσης µετοχικού κεφαλαίου αφορά στην υποχρέωση της Εταιρείας να 
επιστρέψει στους µετόχους της το εν λόγω ποσό κατόπιν της µείωσης µετοχικού κεφαλαίου που είχε 
αποφασισθεί µε την από 01.11.2004 απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρείας. Σηµειώνεται 
ότι το ποσό αυτό δεν έχει αποδοθεί επειδή δεν έχει ζητηθεί από τους δικαιούχους του. 
 
Για τη χρήση 2009 τα έξοδα χρήσεως δουλευµένα αφορούν προβλέψεις αναδιάρθρωσης δραστηριότητας, 
έξοδα διαφηµίσεων δουλευµένα, τόκους τραπεζών και δικαιώµατα χρήσεως σήµατος δουλευµένα. Οι 
πιστωτές διάφοροι για τη χρήση 2009 και για την χρήση 2010 αφορούν προκαταβολές πελατών, αποδοχές 
προσωπικού πληρωτέες, οφειλόµενα δικαιώµατα χρήσεως σήµατος και δικαιούχους αµοιβών τρίτων.  
 
Οι µεταβατικοί λογαριασµοί τη χρήση 2009 περιλαµβάνουν ποσό € 550 χιλ. που αναφέρεται σε έκτακτη 
πρόβλεψη αναδιοργάνωσης, λόγω διακοπής της αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων De’Longhi και 
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αφορούσε σε δαπάνες αποζηµίωσης προσωπικού 380 χιλ., κάλυψη υποχρέωσης της θυγατρικής Σπ. Τασόγλου 
και Σια ΟΕ ποσού € 50 χιλ. και δαπάνες ανάπτυξης δραστηριοτήτων 120 χιλ.  
 

Στη διάρκεια της χρήσεως 2010 µεταβλήθηκαν οι αρχικές εκτιµήσεις, καθώς (α) προέκυψε αναγκαστική 
εκποίηση των ανταλλακτικών service της θυγατρικής Σπ. Τασόγλου & Σια Ο.Ε., γεγονός που προκάλεσε 
αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της και (β) προέκυψε η εξαγορά της θυγατρικής Γ.Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. Κατόπιν των ανωτέρω, η πρόβλεψη της Εταιρείας αναπροσαρµόστηκε κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως κατά € 100 χιλ. σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσεως και ο 
προορισµός της αναδιατυπώθηκε ως ακολούθως: ∆απάνες Αποζηµίωσης Προσωπικού 378,40 χιλ., κάλυψη 
υποχρέωσης της θυγατρικής Σπ. Τασόγλου και Σια ΟΕ ποσού € 249,76 χιλ. και δαπάνες ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων 21,84 χιλ. 

3.15.3 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών Χρήσεων 2008 – 2010 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των ενοποιηµένων ταµειακών ροών των χρήσεων 2008 – 
2010  
 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες    
Κέρδη Προ Φόρων 46,18 108,43 (6.396,32) 

Πλέον / µείον Προσαρµογές για:    
Αποσβέσεις 416,53 398,73 488,19 
Αποµειώσεις ενσώµατων και αύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων - 850,00 0,00 
Προβλέψεις 129,30 1.170,07 (551,59) 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 4,33 (31,80) - 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (552,23) (5.373,88) 267,17 
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα 1.432,04 1.244,47 1.883,34 
Πλέον / µείον προσαρµογές για Μεταβολές Λογαριασµών Κεφαλαίου Κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις Λειτουργικές ∆ραστηριότητες:    
Μείωση / (Αύξηση) Αποθεµάτων (3.235,36) 1.155,65 3.777,53 
Μείωση / (Αύξηση) Απαιτήσεων (1.954,02) 421,06 14.078,64 
(Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) (1.005,01) (3.273,28) (9.165,43) 
(Μείον):    
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα Καταβεβληµένα  (1.280,75) (1.281,80) (2.103,87) 
Καταβεβληµένοι Φόροι (205,00) (379,60) (123,20) 
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες (α) (6.204,00) (4.991,95) 2.154,46 

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες    
Απόκτηση Θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 115,89 (7.421,37) 
Αγορά Ενσώµατων και Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων (18,92) (67,43) (339,82) 
Εισπράξεις από Πωλήσεις Ενσώµατων και Άυλων Παγίων 0,01 8.497,70 0,55 
Τόκοι Εισπραχθέντες  126,90 17,61 220,54 
Μερίσµατα Εισπραχθέντα 16,57 11,96 0,00 
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (β) 124,57 8.575,73 (7.540,10) 

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες    

   7.402,30 
Εισπράξεις από Εκδοθέντα /Αναληφθέντα ∆άνεια 4.263,81 2.393,55 414,20 

Εξοφλήσεις ∆ανείων (500,00) (2.000,00) - 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (432,45) (4.853,98) - 

Μερίσµατα Πληρωθέντα (0,28) (250,00) - 
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (γ) 3.331,08 (4.710,43) 7.816,49 

Καθαρή Αύξηση / (Μείωση) στα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ). 

(2.748,35) (1.126,65) 
2.430,85 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Έναρξης Χρήσεως 5.666,75 2.918,39 1.791,74 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Λήξης Χρήσεως  2.918,39 1.791,74 4.222,59 
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Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  
Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

3.15.4 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης των χρήσεων 
2008 - 2010 

 
Παρακάτω παρατίθενται οι ακόλουθες Ενοποιηµένες Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων όπως 
διαµορφώθηκαν κατά τις χρήσεις 2008 - 2010. 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 2008 - 2010 

 
Μετοχικό  
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά από 
Έκδοση Μετοχών 
Υπέρ το Άρτιο 

Αποθ/ι
κά 

εύλογη
ς αξίας  

Άλλα 
Αποθ/ικά 

Αποτελέσµατ
α εις Νέον 

∆ικαιώ
µατα 

Μειοψη
φίας 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

        

Καθαρή Θέση 2008        
Υπόλοιπο κατά την 1η  Ιανουαρίου 
2008 11.383,20 327,19  2.484,82 (2.214,07)  0,00 11.981,14 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου      55,16  55,16 
Αποτελέσµατα  περιόδου 01.01-
31.12.2008 

    
(188,86)  (188,86) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήµατα περιόδου  01.01-
31.12.2008 

0,00  0,00   0,00  
(133,69) 0,00 (133,69) 

Μεταφορές σε αποθεµατικά    (1.475,07) 1.475,07  0,00 

Υπόλοιπο την31.12.2008 11.383,20 327,19  1.009,75 (872,69) 0,00 11.847,45 

        

Καθαρή Θέση 2009        
Υπόλοιπο κατά την 1η  Ιανουαρίου 
2009 11.383,20 327,19  1.009,75 (872,69) 0,00 11.847,45 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου      0,00  0,00 
Αποτελέσµατα  περιόδου 01.01-
31.12.2009 

    
205,55  205,55 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήµατα περιόδου  01.01-
31.12.2009 

0,00  0,00   0,00  
205,55 0,00 205,55 

Μεταφορές σε αποθεµατικά    24,12 (24,12)  0,00 

Υπόλοιπο την 31.12.2009 11.383,20 327,19  1.033,87 (691,26) 0,00 12.053,00 

        

Καθαρή Θέση 2010        
Υπόλοιπο κατά την 1η  Ιανουαρίου 
2010        

Υπόλοιπο την 31.12.2009 11.383,20 327,19   1.033,87 -691,26 0 12.053,00 

Αποτελέσµατα περιόδου          -6.154,40 -71,94 -6.226,34 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου     7,13   6,24   13,37 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήµατα περιόδου   0 0 7,13 0 (6.148,16) (71,94) (6.212,97) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας πρώτης 
ενσωµάτωσης θυγατρικών            500,26 500,26 
∆ιακοπή ενσωµάτωσης θυγατρικής λόγω 
πώλησης  -   - -24,12 2.217,11 - 2.192,98 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δια 
κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών  187           187,00 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δια 
µετατροπής οµολογιακού δανείου σε 
µετοχές 6.290,26 925,04         7.215,3 

Υπόλοιπο την 31.12.2010 17.860,46 1.252,23 7,13 1.009,75 (4.622,32) 428,32 15.935,57 
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3.16 Απολογιστικές Πληροφορίες ∆ραστηριότητας Περιόδου 01.01-31.03.2011 
 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη 
του Οµίλου, όπως αυτά προκύπτουν από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 
της περιόδου 01.01-31.03.2011. Οι καταστάσεις αυτές συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.  
 
Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Γ.Ε 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) για την περίοδο από 01.01-31.03.2011 είναι οι εξής: ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΕΒΕ 
(ποσοστό συµµετοχής 100%) και η  Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 100%) και των 
θυγατρικών αυτής (G.E.D. TOYOTOMI ITALIA SRL µε ποσοστό συµµετοχής 100%, SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ A.E. µε 
ποσοστό συµµετοχής  99.964%, DELTA HOTELIA A.E. µε ποσοστό συµµετοχής 99,98%, CAPO DI CORFU 
A.E. µε ποσοστό συµµετοχής 79,95% και APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. µε ποσοστό συµµετοχής 
65%) µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης.  
 
Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
(πρώην VELL) µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης  για την περίοδο 01.01-31.03.2010 είναι οι εξής: ΑΦΟΙ 
ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΕΒΕ (ποσοστό συµµετοχής 100%) και Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. (ποσοστό συµµετοχής 
100%). Ως εκ τούτου τα µεγέθη αυτά δεν είναι συγκρίσιµα.  

3.16.1 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων περιόδου 01.01 – 
31.03.2011  

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων του Οµίλου Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
(πρώην VELL)  κατά την περίοδο 01.01-31.03 των χρήσεων 2010 και 2011: 
 

Στοιχεία Ενοποιηµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων  

(ποσά σε χιλ. €) 01.01-31.03.2010 01.01-31.03.2011 

Πωλήσεις 7.362,29 6.685,67 

Κόστος πωληθέντων (5.021,82) (4.473,50) 

Μικτό κέρδος 2.340,47 2.212,16 

  31,79% 33,09% 

Άλλα έσοδα 180,48 590,33 

Έξοδα ∆ιαθέσεως /∆ιοικήσεως (3.418,24) (3.227,58) 

Άλλα έξοδα (117,67) (281,97) 

Σύνολο (1.014,95) (707,06) 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (231,20) (1.170,43) 

Κέρδη / (ζηµιές) από επενδύσεις σε ακίνητα - (43,59) 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (1.246,15) (1.921,08) 

Φόρος εισοδήµατος 116,44 147,44 

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου (α)  (1.129,71) (1.773,63) 

Κατανέµονται σε:     

 - Ιδιοκτήτες µητρικής (1.129,71) (1.737,53) 

 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 (36,10) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (1.129,71) (1.773,63) 
Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01-31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και δεν 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01-31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και δεν 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Κύκλος Εργασιών  
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Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το πρώτο τρίµηνο της χρήσης 2011 µειώθηκε κατά 9,19% σε σχέση µε 
την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2010 και ανήλθε σε € 6.685,47 χιλ. από 7.362,29 χιλ. Η µείωση αυτή 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην µείωση της καταναλωτικής δαπάνης λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. 
 
Κόστος Πωληθέντων – Μικτό Κέρδος 
 
Το Κόστος Πωληθέντων του Οµίλου παρουσίασε µείωση κατά 10,92% και διαµορφώθηκε σε € 4.473,50 χιλ. 
την περίοδο 01.01-31.03.2011 από € 5.021,82 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2010.  
 
H µείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κάµψη του κύκλου εργασιών του Οµίλου λόγω της µείωσης 
της καταναλωτικής δαπάνης για αγορά συσκευών που εµπορεύεται ο Όµιλος.  
 
Το Μικτό Κέρδος κατά το πρώτο τρίµηνο του 2011 ανήλθε σε 33,09% έναντι 31,79% της αντίστοιχης 
περιόδου του 2010. Η παρουσιαζόµενη αύξηση προήλθε κυρίως από την επίτευξη συµφωνιών µε τους 
προµηθευτές επιτυγχάνοντας καλύτερες τιµές αγοράς προϊόντων.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του κόστους πωληθέντων για την περίοδο 01.01-31.03 
των χρήσεων 2010 και2011: 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

(ποσά σε χιλ. €) 01.01-31.03.2010 01.01-31.03.2011 

Αρχικό απόθεµα 8.539,82 12.740,03 

Πλέον: Αγορές χρήσεως 4.116,32 3.745,35 

Μείον: Τελικό απόθεµα (7.571,07) (11.993,88) 

Μείον: Ιδιόχρηση αποθεµάτων (63,25) (18,00) 

Σύνολο (5.021,82) (4.473,50) 
Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – 
Λογιστή. 

 
Αλλά Έσοδα 
 
Τα Άλλα Έσοδα διαµορφώθηκαν σε € 590,33 χιλ την περίοδο 01.01-31.03.2011 από € 180,48 χιλ. την 
περίοδο 01.01-31.03.2010. Στον ακόλουθο πίνακα αναλύονται τα Άλλα Έσοδα του Οµίλου κατά την 01.01-
31.03 των χρήσεων 2010 και 2011: 
 

ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α  
(ποσά σε χιλ. €)* 

01.01-31.03.2010 01.01-31.03.2011 
Κέρδος από πώληση παγίων - 0,47 
Εισπραττόµενα έξοδα 117,35 59,97 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 15,09 10,03 
Έσοδα από ενοίκια κτηρίων 11,91 267,61 
Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων 15,96 45,78 
Πιστωτικές συναλλαγµατικές ∆ιαφορές - 95,35 
Λοιπά έσοδα 20,17 111,11 
ΣΥΝΟΛΟ  180,48 590,33 

*Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  
Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – 
Λογιστή. 

 
Τα εισπραττόµενα έξοδα, κατά κύριο λόγο αφορούν επανατιµολογούµενες δαπάνες, ήτοι διαφηµιστικές και 
προωθητικές, µεταφορικά – ασφάλιστρα εξαγωγών και εισφορές ανακύκλωσης. Τα έσοδα από προβλέψεις 
προηγουµένων χρήσεων αφορούν κυρίως τη µη χρήση προβλέψεων για αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας και αποµείωση πελατών. 
 
Έξοδα ∆ιαθέσεως/∆ιοικήσεως 
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Τα Έξοδα ∆ιαθέσεως/ ∆ιοικήσεως διαµορφώθηκαν κατά την περίοδο 01.01 - 31.03.2011 σε € 3.227,58 χιλ. 
από € 3.418,24 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2010 σηµειώνοντας µείωση κατά 5,58%. Η παραπάνω 
µείωση οφείλεται στην προσπάθεια της ∆ιοίκησης για περιορισµό των λειτουργικών της δαπανών.  
 
 
Τα Έξοδα ∆ιαθέσεως/∆ιοικήσεως του Οµίλου κατά την 01.01-31.03 των χρήσεων 2011 και 2010 αναλύονται 
ως εξής:  
 

ΕΞΟ∆Α ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 
01.01-31.03.2010 01.01-31.03.2011 

Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού 1.560,57 1.119,60 
Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων 64,97 154,59 
Παροχές Τρίτων 481,42 699,23 

Φόροι – Τέλη 45,66 85,95 
∆ιάφορα Έξοδα 1.185,17 893,17 
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατ. στο λειτ.κοστ. 75,93 272,92 
Προβλέψεις Εκµεταλλεύσεως 4,51 2,12 
ΣΥΝΟΛΟ  3.418,23 3.227,58 

Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – 
Λογιστή. 

 
Τα ∆ιάφορα Έξοδα περιλαµβάνουν κυρίως έξοδα προβολής και διαφήµισης, έξοδα µεταφορών, έξοδα 
εξαγωγών, έξοδα ταξιδιών, εισφορές ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών και συσκευασιών αυτών, έντυπα 
και γραφική ύλη και διάφορα έξοδα δηµοσιεύσεων. Οι Παροχές Τρίτων περιλαµβάνουν έξοδα 
τηλεπικοινωνιών, ενοίκιο, ασφάλιστρα, αποθήκευτρα εµπορευµάτων, δαπάνες φωτισµού και επισκευές-
συντηρήσεις παγίων στοιχείων και εµπορευµάτων. 
 
Άλλα Έξοδα  

 
Τα Άλλα Έξοδα διαµορφώθηκαν κατά την περίοδο 01.01 - 31.03.2011 σε € 281,97 χιλ. από € 117,67 χιλ. την 
αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2010. Τα Άλλα Έξοδα του Οµίλου κατά την 01.01-31.03 των χρήσεων 2010 
και 2011 αναλύονται ως εξής: 
 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α  

(ποσά σε χιλ. €)* 01.01-
31.03.2010 

01.01-
31.03.2011 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 13,51 1,05 
Έκτακτες προβλέψεις αναδιάρθρωσης  50,00 0,00 
Προβλέψεις για πρόστιµα φορολογικού ελέγχου  6,00 6,00 
Φορολογικά πρόστιµα και Προσαυξήσεις 0,71 0,00 
Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές 3,61 199,48 
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 0,07 72,23 
Ζηµιά από πώληση παγίων  0,00 0,85 
Λοιπά έξοδα 43,77 2,36 
ΣΥΝΟΛΟ  117,67 281,97 

*Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  
Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – 
Λογιστή. 

 
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα-Έξοδα 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά Έσοδα και Έξοδα του Οµίλου, κατά την εξεταζόµενη περίοδο, αναλύονται ως 
ακολούθως: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 01.01-31.03.2010 01.01-31.03.2011 

Τόκοι Τραπεζικών Χρηµατοδοτήσεων 118,49 866,81 
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Τόκοι και Προµήθειες από Factoring 58,09 201,14 
Τόκοι από Leasing 0,00 38,07 
Λοιποί Χρεωστικοί Τόκοι 24,08 0,00 
Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 54,04 91,56 
Μείον: Πιστωτικοί Τόκοι (23,49) (27,15) 
Σύνολο (231,2) (1.170,43) 

Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – 
Λογιστή. 

 
Η αύξηση του καθαρού χρηµατοοικονοµικού κόστους οφείλεται στην του τραπεζικού δανεισµού λόγω της 
ενοποίησης της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  
 
Αποτελέσµατα προ φόρων  
 
Κατά την περίοδο 01.01-31.03.2011 τα αποτελέσµατα προ φόρων ήταν ζηµιογόνα και διαµορφώθηκαν σε € 
1.921,08 χιλ. ενώ κατά την περίοδο 01.01-31.03.2010 οι ζηµιές προ φόρων διαµορφώθηκαν σε € 1.246,15 
χιλ. Οι αυξηµένες ζηµίες κατά το πρώτο τρίµηνο της χρήσης 2011 οφείλονται κατά κύριο λόγο στα αυξηµένα 
χρηµατοοικονοµικά κόστη κατά την περίοδο αυτή.  
 
Κέρδη µετά Φόρων  
 
Κατά την περίοδο 01.01-31.03.2011 τα αποτελέσµατα προ φόρων ήταν ζηµιογόνα και διαµορφώθηκαν σε € 
1.773,63 χιλ. ενώ κατά την περίοδο 01.01-31.03.2010 τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν σε € 1.129,71 
χιλ.  
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3.16.2 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Λογιστικής Κατάστασης 31.03.2011 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία ισολογισµού του Οµίλου Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
(πρώην VELL) του πρώτου τριµήνου της χρήσης 2011: 
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΙΛΟΥ Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL)  

(ποσά σε χιλ. €) 2010 31.03.2011 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία   

Ενσώµατα Πάγια 16.497,80 16.749,42 
Επενδύσεις σε Ακίνητα 27.033,48 27.032,99 
Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 13.358,73 13.226,57 
∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµα/κα Στοιχεία 971,18 971,18 
Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα  2.290,00 2.290,00 

Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 718,21 822,60 
∆εσµευµένοι Λογαριασµοί Καταθέσεων 2.257,43 2.250,00 
Λοιπές Απαιτήσεις 52,73 63,99 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 63.179,55 63.406,74 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία   
Αποθέµατα 12.705,04 11.903,52 
Πελάτες  22.732,66 22.199,45 

Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις 5.398,92 6.017,39 
∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµα/κα Στοιχεία 203,60 203,60 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 4.222,59 7.054,33 
Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων (Β) 45.262,81 47.378,29 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων (Α+Β) 108.442,36 110.785,03 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ   

Μετοχικό Κεφάλαιο 17.860,46 17.862,54 
Υπέρ το άρτιο 1.252,23 1.252,53 
Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 7,13 7,13 
Λοιπά Αποθεµατικά  1.009,75 1.009,75 

Αποτελέσµατα εις Νέον (4.622,32) (6.359,85) 
Σύνολο 15.507,25 13.772,11 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 428,32 392,22 

Σύνολο Καθαρής Θέσης 15.935,58 14.164,33 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   

∆άνεια Τραπεζών 16.632,17 19.219,80 

Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 3.431,54 3.763,31 
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος  2.276,11 2.138,60 
Προβλέψεις για Παροχές στους Εργαζοµένους 397,45 402,82 

Λοιπές Προβλέψεις 498,96 504,96 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις & Μεταβατικοί Λογ/µοί 2.470,35 2.470,35 
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων (∆) 25.706,59 28.499,85 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις   
Προµηθευτές 11.462,64 11.681,23 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 39.078,39 38.547,63 
Βραχυπρόθεσµες δόσεις Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  2.185,03 2.386,82 
Βραχυπρόθεσµες δόσεις Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης  194,05 224,93 
Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος 40,72 54,68 
Λοιπές Υποχρεώσεις & Μεταβατικοί Λογαριασµοί 13.839,36 15.225,56 
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων (Ε) 66.800,20 68.120,85 

Σύνολο Υποχρεώσεων (∆+Ε) 92.506,79 96.620,71 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (Γ+∆+Ε) 108.442,36 110.785,03 
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Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01-31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και δεν 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Ενσώµατα Πάγια 
 
Τα ενσώµατα πάγια του Οµίλου την εξεταζόµενη περίοδο είναι τα ακόλουθα: 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2010 31.03.2011 

Γήπεδα Οικόπεδα 4.345,36 4.345,36 

Κτίρια / Εγκαταστάσεις Κτιρίων 8.935,97 8.892,42 

Μηχανήµατα / Λοιπός Μηχ/κος Εξοπλισµός  1.375,08 1.412,06 

Μεταφορικά Μέσα 98,62 89,80 

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός  1.742,78 2.009,78 

ΣΥΝΟΛΟ 16.497,80 16.749,42 
*Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01-31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και δεν 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 
Το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασµού διαµορφώθηκε κατά την 31.12.2010 και την 31.03.2011 σε € 
27.033,48 χιλ. και σε € 27.032,99 χιλ.   
 
Τα επενδυτικά ακίνητα του Οµίλου αφορούν: 
 

� Στην ξενοδοχειακή µονάδα, της κατά 79,95% θυγατρικής εταιρείας CAPO DI CORFU A.E. που 
βρίσκεται στο δηµοτικό διαµέρισµα Λευκίµης του Ν. Κέρκυρας, η οποία εκµισθώνεται σε τρίτους στο 
σύνολό της, (βλ. ενοτ. 3.14.2 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO DI CORFU 
A.E.) 

 
� Σε αποθηκευτικό χώρο (logistics) στον Ασπρόπυργο Αττικής, της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας 

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ A.Β.E.Ε., η διαχείριση του οποίου έχει κατά το µεγαλύτερο µέρος του παραχωρηθεί 
σε τρίτους, έναντι µισθώµατος. 

 
� Σε ακίνητο στη Μακρυνεία του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο αποκτήθηκε από τη Μητρική εταιρεία 

µέσω πλειστηριασµού, από αναγκαστική εκτέλεση, έναντι εµπορικής απαίτησης. 
 
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων του Οµίλου κατά την 
εξεταζόµενη περίοδο:  

 
ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2010 31.03.2011 

Υπεραξία Επιχείρησης 8.007,68 8.007,68 

Λογισµικά Προγράµµατα Η/Υ  399,12 278,24 

Σήµατα 4.951,93 4.940,64 

ΣΥΝΟΛΟ 13.358,73 13.226,57 
Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01-31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και δεν 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
∆εσµευµένοι Λογαριασµοί Καταθέσεων  
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Ο λογαριασµός ∆εσµευµένοι Λογαριασµοί Καταθέσεων αφορά σε δέσµευση λογαριασµού της Εταιρείας για 
την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής πληρωµής ενοικίων ύψους € 4.632,68 χιλ. από την Τράπεζα Κύπρου 
∆ηµόσια Εταιρεία ΛΤ∆. 
 
Αποθέµατα 
 
Τo υπόλοιπο του λογαριασµού Αποθέµατα µειώθηκε κατά 6,31% και διαµορφώθηκε σε € 11.903.52 χιλ. την 
31.03.2011 από € 12.705,04 χιλ. την 31.12.2010. Η µείωση του υπολοίπου του λογαριασµού Αποθέµατα 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο Όµιλος δεν πραγµατοποίησε πολλές αγορές κατά το πρώτο τρίµηνο µε 
αποτέλεσµα οι όποιες πωλήσεις να πραγµατοποιηθούν  από πώληση υφιστάµενων αποθεµάτων.  
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση και η εξέλιξη του λογαριασµού κατά την 31.03.2011 και την 
31.12.2010:  
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2010 31.03.2011 

Εµπορεύµατα 10.510,55 9.932,80 

Πλέον: Αγορές υπό Παραλαβή 2.194,48 1.970,72 

ΣΥΝΟΛΟ 12.705,04 11.903,52 
*Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  
Πηγή: Τα στοιχεία της 31.12.2010 προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2010 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Τα στοιχεία της 31.03.2011 προέρχονται από την ∆ιοίκηση 
της Εταιρείας και τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί  από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Κατά την περίοδο 31.03.2011 δεν υπήρξε αναστροφή προηγούµενης υποτίµησης αποθεµάτων.  
 
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού «Πελάτες και Λοιπές 
Εµπορικές Απαιτήσεις» του Οµίλου κατά την εξεταζόµενη περίοδο: 
 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2010 31.03.2011 

Πελάτες 12.578,67 12.563,80 

Πελάτες – απαιτήσεις εκχωρηµένες σε Factors 4.730,43 1.573,37 

Απαιτήσεις από Συνδεδεµένα Μέρη 42,61 229,89 

Γραµµάτια Εισπρακτέα 170,94 177,12 

Επιταγές Μεταχρονολογηµένες 10.363,08 13.028,90 

Μερικό Σύνολο 27.885,72 27.573,08 

Μείον: Ζηµίες Αποµείωσης (5.153,06) (5.373,62) 

ΣΥΝΟΛΟ 22.732,66 22.199,46 
Πηγή: Τα στοιχεία της 31.12.2010 προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2010 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Τα στοιχεία της 31.03.2011 προέρχονται από την ∆ιοίκηση 
της Εταιρείας και τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Λοιπές Απαιτήσεις και Προκαταβολές  

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού «Λοιπές Απαιτήσεις και 
Προκαταβολές» του Οµίλου κατά την εξεταζόµενη περίοδο: 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2010 31.03.2011 

Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 1.276,21 852,38 

Λοιποί Χρεώστες ∆ιάφοροι  2.760,06 3.373,4 

Απαιτήσεις από Χορηγηθέντα ∆άνεια  1.150,00 1.150,00 
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Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού  362,60 623,92 

Σύνολο  5.548,88 5.999,7 

Αποµείωση Απαιτήσεων Χρεωστών (534,06) (534,06) 

Υπόλοιπο 5.014,82 5.465,64 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη  384,10 551,75 

Υπόλοιπο λήξεως 31.12 5.398,92 6.017,39 
Πηγή: Τα στοιχεία της 31.12.2010 προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2010 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Τα στοιχεία της 31.03.2011 προέρχονται από την ∆ιοίκηση 
της Εταιρείας και τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα  

 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα διαµορφώθηκε από € 4.222,59 χιλ. τη 
χρήση 2010 σε € 7.054,33 χιλ. την 31.03.2011. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του 
υπολοίπου του λογαριασµού «Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα» κατά την 31.03.2011 και 31.12.2010:  
 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2010 31.03.2011 

Ταµείο 23,45 162,52 

Καταθέσεις Όψεως 4.199,14 6.981,81 

ΣΥΝΟΛΟ 4.222,59 7.054,33 
Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01-31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και δεν 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Η αύξηση του λογαριασµού Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα οφείλεται στην χορήγηση δανείου για την 
αποπληρωµή άλλου δανείου λήξεως µηνός Απριλίου.  
 
Ίδια Κεφάλαια 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου κατά την 31.12.2010 και 
31.03.2011:  
 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2010 31.03.2011

Μετοχικό Κεφάλαιο 17.860,46 17.862,54

Υπέρ το άρτιο 1.252,23 1.252,53

Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 7,13 7,13

Λοιπά Αποθεµατικά  1.009,75 1.009,75

Αποτελέσµατα εις Νέον (4.622,32) (6.359,85)

Σύνολο 15.507,25 13.772,11

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 428,32 392,22

Σύνολο Καθαρής Θέσης  15.935,58 14.164,33
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και δεν έχουν επισκοπηθεί από 
Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 

 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός ανήλθε κατά τη χρήση 2010 σε € 16.632,17 χιλ. 
και κατά την 31.03.2011 σε € 19.219,80 χιλ. Η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού παρατίθεται στον επόµενο 
πίνακα:  
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2010 31.03.2011 

EFG Eurobank Ergasias A.E.  14.346,47 17.028,17 
Probank Α.Ε. 1.283,33 1.191,63 
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 1.000,00 1.000,00 
Οµολογιακό ∆άνειο Μετατρέψιµο σε Μετοχές 2,37 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ 16.632,17 19.219,80 

Πηγή: Τα στοιχεία της 31.12.2010 προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2010 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Τα στοιχεία της 31.03.2011 προέρχονται από 
την ∆ιοίκηση της Εταιρείας και τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης διαµορφώθηκε κατά την 31.12.2010 
σε € 3.431,54 χιλ. και κατά την 31.03.2011 σε € 3.763,31 χιλ. Η λήξη των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης του Οµίλου αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2010 31.03.2011 

Από 2 έως 5 Έτη 1.105,89 1.212,81 

Μετά τα 5 Έτη 2.325,65 2.550,50 

ΣΥΝΟΛΟ 3.431,54 3.763,31 
Πηγή: Τα στοιχεία της 31.12.2010 προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2010 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Τα στοιχεία της 31.03.2011 προέρχονται από την ∆ιοίκηση 
της Εταιρείας και τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Λοιπές Προβλέψεις 
 
Οι Λοιπές Προβλέψεις αφορούν αποκλειστικά σε πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου.  
 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις & Μεταβατικοί Λογαριασµοί 

 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και µεταβατικοί λογαριασµοί αναλύονται ως εξής: 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2010 31.03.2011 

Ληφθείσες εγγυήσεις µίσθωσης ακινήτων  470,35 470,35 

Προκαταβολή έναντι τιµήµατος πώλησης µετοχών  2.000,00 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.470,35 2.470,35 
Πηγή: Τα στοιχεία της 31.12.2010 προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2010 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Τα στοιχεία της 31.03.2011 προέρχονται από την ∆ιοίκηση 
της Εταιρείας και τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Προµηθευτές 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των υπολοίπου του λογαριασµού Προµηθευτές κατά την 
31.12.2010 και 31.03.2011: 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2010 31.03.2011 

Προµηθευτές 7.553,19 6.120,35 

Υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένα Μέρη 27,25 58,12 

Υποσχετικές Εξωτερικού 526,64 178,40 

Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογηµένες) 3.355.56 5.324,36 



 

 112  
 

ΣΥΝΟΛΟ 11.462,64 11.681,23 
Πηγή: Τα στοιχεία της 31.12.2010 προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2010 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Τα στοιχεία της 31.03.2011 προέρχονται από την ∆ιοίκηση 
της Εταιρείας και τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 

 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός ανήλθε κατά τη χρήση 2010 σε € 39.078,39 χιλ. 
και κατά την 31.03.2011 σε € 38.547,63 χιλ. Η ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού παρατίθεται στον επόµενο 
πίνακα:  
 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2010 31.03.2011 

Τράπεζα Αττικής Α.Ε 7.511,24 7.521,28 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία ΛΤ∆ 5.305,47 5.309,67 
Ελληνική Τράπεζα  2.519,11 2.492,58 
Marfin Egnatia Bank  4.660,19 3.556,16 
Alpha Bank Α.Ε. 5.554,01 4.111,48 
Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 105,71 100,53 
Τράπεζα Πειραιώς A.E. 300,13 300,00 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 600,72 527,86 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος Α.Ε. 2.822,09 3.111,40 
PROBANK Α.Ε. 751,32 1.471,09 
First Business Bank A.E. 157,08 156,81 
EFG Eurobank Ergasias  6.502,17 7.758,27 
Factoring 2.289,15 2.130,50 

ΣΥΝΟΛΟ 39.078,39 38.547,63 

Πηγή: Στοιχεία από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας και τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

Λοιπές Υποχρεώσεις και Μεταβατικοί Λογαριασµοί 
 
Οι Λοιπές Υποχρεώσεις και Μεταβατικοί Λογαριασµοί ανήλθαν την 31.12.2010 σε € 13.839,36 χιλ. και την 
31.03.2011 σε € 15.225,56 χιλ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του 
λογαριασµού κατά την 31.12.2010 και 31.03.2011: 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2010 31.03.2011 

Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη 605,4 694,43 

∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων  128,87 76,33 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 258,08 125,52 

Μερίσµατα Πληρωτέα 4,77 4,77 

Υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένα Μέρη 135,78 28,91 

Αξία Μετοχών προς Απόδοση λόγω Μείωσης Κεφαλαίου 79,26 79,26 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 867,1 1.813,55 

Έξοδα Χρήσεως ∆ουλευµένα / Μεταβατικοί Λογαριασµοί 980,1 1.622,79 

Οφειλόµενο τίµηµα από εξαγορά θυγατρικής  10.780,00 10.780,00 

ΣΥΝΟΛΟ 13.839,36 15.225,56 
*Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: Τα στοιχεία της 31.12.2010 προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2010 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Τα στοιχεία της 31.03.2011 προέρχονται από την ∆ιοίκηση 
της Εταιρείας και τα οποία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 
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3.16.3 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών περιόδου 01.01- 31.03 
χρήσεων 2011 και 2010 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθονται οι ενοποιηµένες ταµειακές ροές της περιόδου 01.01-31.03 των 
χρήσεων 2010 και 2011 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(ποσά σε χιλ. €) 
01.01 – 

31.03.2010 
01.01 – 

31.03.2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Αποτελέσµατα προ φόρων (1.246,15) (1.921,08) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 75,94  336,15  

Προβλέψεις 40,18  (98,31) 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0,06  0,00  

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (23,48) (20,90) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 254,67  1.170,43  

Πλέον / µείον:      

προσαρµογές για  µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης     

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες     

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 928,76  801,52  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (920,71) (83,59) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (18,29) 1.730,69  

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (282,55) (1.259,57) 

Καταβεβληµένοι φόροι (54,20) (56,78) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.245,78) 598,57  

      

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων  0,00  7,43  

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (7,19) (9,86) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 0,00  24,43  

Τόκοι εισπραχθέντες 17,28  13,43  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 10,09 35,42 

      

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου 599,09  0,00  

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.456,30  2.261,04  

Εξοφλήσεις δανείων (42,75)   

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0,00  (63,30) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 
8.012,64  2.197,74  

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  6.776,94  2.831,74  

περιόδου (α) + (β) + (γ)     

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.791,74  4.222,59  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 8.568,69  7.054,33  

Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01-31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆.Π.Χ.Α. και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

3.16.4 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης περιόδου 01.01- 
31.03 χρήσεων 2011 και 2010 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η κατάσταση των µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου 
01.01-31.03 των χρήσεων 2010 και 2011:  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.01-31.03 ΧΡΗΣΕΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 

 
Μετοχικό  
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
από 

Έκδοση 
Μετοχών 
Υπέρ το 
Άρτιο 

Αποθ/ικά 
εύλογης 
αξίας  

Άλλα 
Αποθ/ικά 

Αποτελέσµα
τα εις Νέον 

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπο κατά την 
01.01.2010 11.383,20 327,19 1.033,87  (691,26) 0,00 12.053,00 
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου 
µετά από φόρους (α) - - -  (1.129,71)  (1.129,71) 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά 
από φόρους (β)  

   
   0,00 

Συγκεντρωτικά Συνολικά 
Εισοδήµατα µετά από Φόρους 
(α)+(β)      (1.129,71) - (1.129,71) 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δια 
µετατροπής οµολογιακού δανείου 

552,28 76,81     599,09 

Υπόλοιπο 31.03.2010 11.950,48 404,00 0,00  1.033,87 (1.820,97) 11.522,38 

        
Υπόλοιπο κατά την 
01.01.2011 17.860,46 1.252,23 7,13 1.009,75 (4.622,32) 428,32 15.935,57 
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου 
µετά από φόρους (α)     (1.737,53) (36,10) (1.773,63) 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά 
από φόρους (β)         
Συγκεντρωτικά Συνολικά 
Εισοδήµατα µετά από Φόρους 
(α)+(β)      (1.737,53) (36,10) (1.773,63) 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δια 
µετατροπής οµολογιακού δανείου 

2,08 0,31  
   2,39 

Υπόλοιπο 31.03.2011 17.862,54 1.252,53 7,13 1.009,75 (6.359,85) 392,22 14.164,33 

Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01-31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆.Π.Χ.Α. και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

3.17 Πληροφορίες για τα Κεφάλαια  

3.17.1 Ρευστότητα  

 
Κατά τις χρήσεις 2008 και 2009 οι ενοποιηµένες λειτουργικές ταµειακές ροές ήταν αρνητικές και 
διαµορφώθηκαν σε € 6.204,00 χιλ. και € 4.991,95 χιλ. αντίστοιχα ενώ κατά την χρήση 2010 οι λειτουργικές 
ταµειακές ροές ήταν θετικές και διαµορφώθηκαν σε € 2.154,46 χιλ.  
 
Ειδικότερα για την χρήση 2008 οι αρνητικές λειτουργικές ταµειακές ροές οφείλονται κατά κύριο λόγο στην 
αύξηση των αποθεµάτων κατά το ποσό των € 3.235.36 χιλ. (τη χρήση 2008 η Εταιρεία και ο Όµιλος 
επηρεάσθηκαν από τις καθυστερηµένες αφίξεις εµπορευµάτων λόγω της απεργίας των λιµενεργατών και της 
αδυναµίας άµεσης διάθεσης των εµπορευµάτων αυτών καθώς επίσης και στο γεγονός ότι οι αυξηµένες αγορές 
που πραγµατοποίησε ο Όµιλος δεν συνδυάστηκαν µε ανάλογη αύξηση των πωλήσεων λόγω της οικονοµικής 
κρίσης) και των απαιτήσεων κατά το ποσό των € 1.954,02 χιλ.  
 
Κατά την χρήση 2009, η µείωση των αρνητικών ταµειακών λειτουργικών ροών σε σχέση µε τη χρήση 2008 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην µείωση των αποθεµάτων κατά το ποσό των € 1.155.65 χιλ. και των 
απαιτήσεων κατά το ποσό των € 421,06 χιλ. Σηµειώνεται ότι κατά την χρήση 2009 ενοποιήθηκε για πρώτη 
φορά η κατά 100% θυγατρική εταιρεία Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. για την περίοδο από 29.01-31.12.2009.  
 
Κατά την χρήση 2010, ο Όµιλος εµφάνισε θετικές ταµειακές ροές γεγονός το οποίο οφείλεται στην µείωση 
των αποθεµάτων κατά το ποσό των € 3.777,53 χιλ. (λόγω της µείωσης των αποθεµάτων της µητρικής 
εταιρείας συνεπεία της πώλησης των υφιστάµενου στοκ αποθεµάτων προς την De’Longhi Kenwood Εµπορία 
Ηλεκτρικών Ειδών Ανώνυµη Εταιρεία) και των απαιτήσεων κατά το ποσό των € 14.078,64 χιλ. λόγω της 
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µείωσης των απαιτήσεων κατά κύριο λόγο της µητρικής εταιρείας. Κατά την χρήση 2010 ενοποιήθηκε για 
πρώτη φορά η κατά 100% θυγατρική εταιρεία Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. για την περίοδο από 14.10.2010 – 
31.12.2010 ενώ λόγω της πώλησης της ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. την 14.10.2010 η εν λόγω εταιρεία δεν 
ενοποιείται. 
 
Από τη λειτουργική δραστηριότητα του Οµίλου για το πρώτο τρίµηνο της χρήσης 2011 προέκυψαν θετικές 
ροές ύψους € 598,57 χιλ. σε σύγκριση µε τις αρνητικές ροές της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2010 
ύψους € 1.245,78 χιλ. Οι θετικές λειτουργικές ροές οφείλονται στην µείωση των αποθεµάτων κατά το ποσό 
των € 801,52 χιλ. και στην αύξηση των υποχρεώσεων κατά το ποσό των € 1.730,69 χιλ.  
 
Οι ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ήταν θετικές κατά τις χρήσεις 2009 και 2008 και 
διαµορφώθηκαν σε € 8.575,73 χιλ. και € 124,57 χιλ. αντίστοιχα έναντι αρνητικών ταµειακών ροών από 
επενδυτικές δραστηριότητες ύψους € 7.540,10 χιλ. τη χρήση 2010. Οι θετικές ταµειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες τη χρήση 2009 αφορά στην πώληση του ακινήτου της Εταιρείας επί της Τατοΐου 112, 
Μεταµόρφωση, η οποία πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2009. Οι αρνητικές ταµειακές ροές από 
επενδυτικές δραστηριότητες τη χρήση 2010 αφορά στην προκαταβολή που δόθηκε από την Εταιρεία για την 
εξαγορά του 100% της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 14.10.2010.  
 
Οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες διαµορφώθηκαν τη χρήση 2008 σε € 3.331,08 χιλ., 
κατά την χρήση 2009 ήταν αρνητικές και διαµορφώθηκαν σε € 4.710,43 χιλ. ενώ κατά την χρήση 2010 ήταν 
θετικές και διαµορφώθηκαν σε € 7.816,49 χιλ. Οι θετικές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
για τη χρήση 2008 οφείλεται στο γεγονός ότι ο Όµιλος προέβη στην σύναψη τραπεζικού δανεισµού για την 
κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης ενώ µέρος του τραπεζικού δανεισµού χρησιµοποιήθηκε για την 
εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. Οι αρνητικές ταµειακές ροές της χρήσης 
2009 οφείλονται στην αποπληρωµή βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων κατά το ποσό των € 2.000 
χιλ. της Εταιρείας προς την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία ΛΤ∆ και στην αποπληρωµή του υπολοίπου των 
υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (sale and lease back ακινήτου) της Εταιρείας προς την 
EMPORIKI LEASING κατά το ποσό των € 4.853,98 χιλ. Κατά την ίδια περίοδο ο Όµιλος εισέπραξε δάνεια 
ύψους € 2.394 χιλ. για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου. Οι 
θετικές ροές της χρήσης 2010 οφείλονται στην έκδοση της Ά σειράς του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 
συνολικού ύψους € 7.215,30 χιλ. υπέρ παλαιών µετόχων καθώς και στην κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 
συνολικού ύψους € 187,00 χιλ.  
 
Οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά την περίοδο 01.01-31.03.2011 διαµορφώθηκαν 
στο ποσό των € 2.261,04 χιλ. ενώ κατά την περίοδο 01.01-31.03.2010 διαµορφώθηκαν σε € 8.012,64 χιλ. Οι 
θετικές ταµειακές ροές της περιόδου 01.01-31.03.2011 οφείλονται στην είσπραξη δανείων από τον όµιλο. 

3.17.2 Πηγές Κεφαλαίων 

Πηγές κεφαλαίων για την Εταιρεία και τον Όµιλο είναι ο τραπεζικός δανεισµός, οι υποχρεώσεις από την 
σύναψη συµβάσεων πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, το 
factoring καθώς επίσης και τα έσοδα από τις λειτουργικές δραστηριότητες.  
 
Μακροπρόθεσµες πηγές χρηµατοδότησης των επενδεδυµένων κεφαλαίων αποτελούν τα Ίδια Κεφάλαια, ο 
µακροπρόθεσµος δανεισµός καθώς και οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που έχει συνάψει ο Όµιλος 
ενώ βραχυπρόθεσµες πηγές χρηµατοδότησης των επενδεδυµένων κεφαλαίων αποτελούν τα βραχυπρόθεσµα 
δάνεια και το factoring. 
 
Ειδικότερα, κατά την 31.03.2011 το υπόλοιπο του µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού διαµορφώθηκε σε 
€ 21.606,62 χιλ. (περιλαµβάνεται και το βραχυπρόθεσµο µέρος του µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού) 
ενώ το υπόλοιπο των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης διαµορφώθηκε σε € 3.988,24 χιλ. 
(περιλαµβάνεται και το βραχυπρόθεσµο µέρος των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης).   
 
Κατά την 31.03.2011, ο συνολικός βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός ανήλθε σε € 38.547,63 χιλ. Ο 
τραπεζικός δανεισµός χρησιµοποιήθηκε κατά κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης 
για τις εταιρείες του Οµίλου. Επιπλέον πηγή άντλησης κεφαλαίων αποτελούν και συµβάσεις πρακτορείας 
επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) που έχει συνάψει η Εταιρεία και ο Όµιλος εκχωρώντας έτσι µεγάλο 
µέρος των απαιτήσεων τους από τις πωλήσεις προς τους πελάτες τους.  
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Οι αναµενόµενες πηγές κεφαλαίων της Εταιρείας σχετίζονται µε τον τραπεζικό της δανεισµό και ειδικότερα µε 
την δυνατότητά της να χρησιµοποιεί τα ήδη εγκεκριµένα και αχρησιµοποίητα όρια δανείων από τις τράπεζες 
µε τις οποίες συνεργάζεται. 
 
Ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια για τον Όµιλο διαµορφώθηκε σε 2,22 τη χρήση 2008, σε 2,01 για τη 
χρήση 2009 και σε 5,81 για τη χρήση 2010. Αντίστοιχα ο δείκτης τραπεζικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 
του Οµίλου διαµορφώθηκε για την χρήση 2008 σε 0,86, για τη χρήση 2009 σε 1,04 και για την χρήση 2010 
σε 3,50.  
 
Η επιδείνωση των εν λόγω δεικτών κατά την χρήση 2010 σε σχέση µε τις χρήσεις 2008 και 2009 οφείλεται 
κατά κύριο λόγω στην σηµαντική αύξηση του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου. Ειδικότερα, κατά την χρήση 
2010 ο τραπεζικός δανεισµός του Οµίλου αυξήθηκε καθώς ενοποιήθηκε για πρώτη φορά ο υπό-όµιλος Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. µε αποτέλεσµα να αυξηθεί σηµαντικά ο τραπεζικός δανεισµός. 
 
Η µείωση του δείκτη Ξένα προς ίδια Κεφάλαια τη χρήση 2009 σε σχέση µε τη χρήση 2008 οφείλεται στην 
εξόφληση των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτική µίσθωση καθώς τον Σεπτέµβριο του 2009 η Εταιρεία 
προέβη στην άσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης και λύθηκε η σύµβαση πώλησης και επαναγοράς (sale and 
lease back) µεταξύ της Εταιρείας και της EMPORIKI LEASING Α.Ε. µε την αποπληρωµή από µέρους της 
Εταιρείας του υπολοίπου της εν λόγω υποχρέωσης (βλέπε κεφ. 3.11.2 Ενοικιαζόµενα Ακίνητα). Η αύξηση του 
δείκτη τραπεζικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια τη χρήση 2009 οφείλεται στην αύξηση του τραπεζικού 
δανεισµού λόγω της επίδρασης της ενοποίησης για πρώτη φορά της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. αλλά και 
της αύξησης του τραπεζικού δανεισµού της θυγατρικής εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΕΒΕ για κάλυψη 
αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. 
 
Οι δείκτες ξένα προς ίδια κεφάλαια και τραπεζικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκαν κατά την 
31.03.2011 σε 6,82 και 4,08 αντίστοιχα από 5,81 και 3,50 την 31.12.2010. Η αύξηση του δείκτη Ξένα προς 
Ίδια κεφάλαια αλλά και τραπεζικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια την 31.03.2011 σε σχέση µε την 
31.12.2010 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του τραπεζικού δανεισµού αλλά και στην µείωση των 
ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου λόγω του ζηµιογόνου πρώτου τριµήνου της χρήσης 2011 του Οµίλου.  
 
Σύµφωνα µε την ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν υφίσταται οποιοσδήποτε περιορισµός στη χρήση κεφαλαίων, ο 
οποίος να επηρέασε ή ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά, κατά τρόπο άµεσο ή έµµεσο, τις δραστηριότητες 
της Εταιρείας.  

3.17.3 ∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων  

 
Τα διαθέσιµα του Οµίλου την 31.03.2011 ανήλθαν σε € 7.054,33 χιλ. Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά 
ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες - µέχρι 3 µήνες - 
επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 
 
Τα διαθέσιµα του Οµίλου είναι σε Ευρώ.  
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3.18 Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων 2009 - 2010  

 
∆εδοµένου ότι τα οικονοµικά µεγέθη των χρήσεων 2009 και 2010 δεν είναι συγκρίσιµα η Εταιρεία προέβη 
στην σύνταξη pro forma Οικονοµικών Καταστάσεων (βλέπε ενότ. 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.)  

3.18.1 Pro Forma κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεων 2009-2010 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα pro forma αποτελέσµατα των χρήσεων 2009 και 2010: 
 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. PRO-FORMA PRO-FORMA

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
01.01 - 

31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 61.313.239,97 82.335.507,75

Κόστος Πωλήσεων -47.039.053,42 -59.081.272,23

Μικτά Αποτελέσµατα 14.274.186,55 23.254.235,52

Άλλα έσοδα 4.626.457,93 8.993.635,79

Έξοδα διαθέσεως & διοικήσεως -19.664.177,18 -21.600.394,04

Άλλα έξοδα -1.789.138,68 -2.125.785,78

Σύνολο -2.552.671,38 8.521.691,49

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -4.078.449,59 -3.311.439,33

Ζηµίες αποµείωσης θυγατρικών -2.850,01 0,00

Ζηµίες αποµείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων -569.923,45 0,00

Κέρδη / (ζηµίες) από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων 4.533.316,77 0,00

Κέρδη / (ζηµίες) από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 2.413,88 0,00

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -2.668.163,78 5.210.252,16

Φόρος εισοδήµατος -509.518,51 -455.671,57

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες)  περιόδου, µετά από φόρους (α) -3.177.682,29 4.754.580,59

Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτες µητρικής -2.668.163,78 4.775.506,40

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -509.518,51 -20.925,81

-3.177.682,29 4.754.580,59

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:

Αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία (καθαρή από αναβαλλόµενο φόρο) 3.179.847,73 0,00

Προσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου αποθεµατικών 6.235,89 0,00

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα, µετά από φόρους (β) 3.186.083,62 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα, µετά από φόρους  (α)+(β) 8.401,33 4.754.580,59

Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτες µητρικής -346.689,80 4.775.506,40

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 355.091,13 -20.925,81

8.401,33 4.754.580,59

 

3.18.2 Pro Forma καταστάσεις ισολογισµών χρήσεων 2009-2010  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα pro forma στοιχεία ισολογισµών των χρήσεων 2009 και 2010: 
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Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. PRO-FORMA PRO-FORMA

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31.12.2010 31.12.2009

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια 16.497.801,03 22.070.311,57

Επενδύσεις σε ακίνητα 27.033.476,52 5.431.645,17

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13.358.728,53 14.119.631,17

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0,00 2.850,01

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 971.176,00 1.557.900,00

Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα 2.290.000,00 2.290.000,00

∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 2.257.431,12 2.250.000,00

Αναβαλλόµενη απαίτηση φόρου εισοδήµατος 718.208,89 1.159.076,71

Λοιπές απαιτήσεις 52.727,30 67.631,94

63.179.549,39 48.949.046,57

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 12.705.036,71 15.081.718,67

Πελάτες 22.385.745,54 30.681.278,91

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 6.460.191,09 8.188.350,99

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 203.600,00 203.600,00

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0,00 1.584,74

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.627.801,05 11.312.752,22

47.382.374,39 65.469.285,53

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 110.561.923,78 114.418.332,10

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό κεφάλαιο 17.860.458,40 11.383.200,00

Υπέρ το άρτιο 1.252.228,07 327.190,07

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 7.132,90 0,00

Λοιπά Αποθεµατικά 1.009.748,06 2.348.168,81

∆ιαφορές ενοποίησης PRO-FORMA 0,00 -5.128.319,35

Αποτελέσµατα εις νέον -978.753,44 3.164.342,85

Καθαρή θέση που αναλογεί στους µετόχους της Μητρικής 19.150.813,99 12.094.582,38

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 428.323,80 73.646,56

Σύνολο καθαρής θέσης 19.579.137,79 12.168.228,94

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 16.632.173,11 13.317.154,99

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 3.431.544,43 3.648.004,14

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 397.446,81 515.419,36

Λοιπές προβλέψεις 474.962,00 405.962,00

Αναβαλλόµενη υποχρέωση φόρου εισοδήµατος 2.276.110,84 1.726.592,87

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  & µεταβατικοί λογαριασµοί 2.470.350,00 20.273.150,00

25.682.587,19 39.886.283,36

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές 11.462.644,58 18.478.004,80

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 37.578.391,68 36.132.725,93

Βραχυπρόθεσµες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων 2.185.028,68 2.525.891,56

Βραχυπρόθεσµες δόσεις υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης 194.053,71 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 40.723,93 122.568,73

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 13.839.356,22 5.104.628,78

65.300.198,80 62.363.819,80

Σύνολο υποχρεώσεων 90.982.785,99 102.250.103,16

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 110.561.923,78 114.418.332,10

 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τις pro forma οικονοµικές καταστάσεις βλέπε ενότ. 5 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
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3.19 Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη  

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας για τα έτη 2008, 2009 και 2010 και για την περίοδο από 01.01-31.03.2011 δηλώνει 
ότι δεν υπάρχουν άλλες σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα, όπως αυτές ορίζονται από το 
∆.Λ.Π. 24, εκτός από αυτές που παρατίθενται παρακάτω, σύµφωνα µε την ενότητα 19 του Παραρτήµατος Ι 
του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

Η Εταιρεία δηλώνει ότι όλες οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα έχουν συναφθεί µε τους συνήθεις 
όρους της αγοράς. 
 
Οι συναλλαγές αυτές περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες. 

3.19.1 Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Σχετικά µε τις συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. σε άλλες εταιρείες βλέπε ενότητα 3.21.4 ∆ηλώσεις Μελών 
∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών». 

3.19.2 Εταιρείες µε Κοινή ∆ιοίκηση 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι εταιρείες στη ∆ιοίκηση των οποίων συµµετέχουν τα µέλη του ∆.Σ. και 
τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας:  
 

 Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL)   
ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. 

Γεώργιος ∆ηµητρίου  
Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
(εκτελεστικό µέλος) 

Πρόεδρος του ∆.Σ. και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος - 

Αριστοτέλης Αιβαλιώτης  Αντιπρόεδρος (µη εκτελεστικό µέλος),  - 

Σοφοκλής Βελάνης  Σύµβουλος (µη εκτελεστικό µέλος) Αντιπρόεδρος  

Σοφία Σιαφάκα  Σύµβουλος (µη εκτελεστικό µέλος) - 

Αναστάσιος Αβραντίνης  Σύµβουλος (µη εκτελεστικό µέλος) - 

Στυλιανός Σταυρίδης  Σύµβουλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος) - 

Αναστάσιος Κατσίρης  Σύµβουλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος). - 

Θεόδωρος Βερβαινιώτης Οικονοµικός ∆ιευθυντής  - 

Μαρία Πισπιρή  Εσωτερικός Ελεγκτής  - 
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρεία µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 

3.19.3 Αµοιβές βασικών διοικητικών στελεχών 2008 - 2010 και 01.01-31.03.2011 

Οι παροχές ως προς τα βασικά διοικητικά στελέχη του Οµίλου κατά τις χρήσεις 2008 - 2010 και την περίοδο 
01.01 – 31.03.2011 έχουν ως εξής:  
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
(ποσά σε €) 20081 20091 2010 01.01-

31.03.2011 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών 
και µελών της διοίκησης  

1.967.981,61 2.753.495,60 2.436.715.99 356.810,53 

Υπόλοιπα      
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης  

7.622,81 11.692,12 133.553,68 166.794,40 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 

40.287,82 48.067,51 139.198,99 28.905,26 

Υποχρεώσεις προς µέλος διοίκησης από τίµηµα 
εξαγοράς  

- - 10.780.000 10.780.000 

Καταβληθέντες τόκοι σε οµολογιούχους - - 64.085,88 - 
1. Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Π.Χ.Α. για την χρήση 2008, 2009, 2010 
και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 
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2. Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01-31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΑ και δεν 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

3.19.4 ∆ιεταιρικές Συναλλαγές Οµίλου χρήσεων 2008 – 2010 και 01.01-31.03.2011 

Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας, και των ενοποιούµενων µε αυτήν εταιρειών ΑΦΟΙ ΒΑΣ. 
ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΕΒΕ (για τις χρήσεις 2008, 2009, 2010 και την περίοδο 01.01-31.03.2011), Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 
Α.Ε.Ε.Η.Σ. (µόνο για την χρήση 2009), της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (για την χρήση 2010 και την περίοδο 
01.01-31.03.2011) και της µη ενοποιούµενης µε αυτήν εταιρείας ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά τις χρήσεις 
2008, 2009, 2010 καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ της Εταιρείας και των προαναφερθέντων 
εταιρειών κατά την 31.12 των χρήσεων 2008, 2009, 2010 και της περιόδου από 01.01-31.03.2011 
παρατίθονται στον κατωτέρω πίνακα:  

 
(σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  2008 2009 2010 31.03.2011 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς θυγατρική εταιρεία (µη ενοποιούµενη)  40,75 23,57 - - 

Έσοδα συµµετοχών - θυγατρική εταιρεία (µη ενοποιούµενη) 3,33 7,15 - - 

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη  12,35 12,00 18,95 1,53 

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από θυγατρική εταιρεία (µη ενοποιούµενη)  98,54 96,10 - - 

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από λοιπά συνδεδεµένα µέρη  - - 26,38 - 

Τόκοι προς Οµολογιούχους  - - 64,09 - 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Απαιτήσεις από θυγατρική εταιρεία (µη ενοποιούµενη)  324,00 243,07 249,81 - 

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη  14,94 23,64 394,47 656,42 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη  34,61 30,88 24,43 58,72 

Υποχρέωση προς µετόχους νέας ενοποιούµενης θυγατρικής εταιρείας από τίµηµα εξαγοράς 0,00 1.935,00 - - 

Υποχρέωση προς µετόχους ενοποιούµενης θυγατρικής εταιρείας από πληρωτέα µερίσµατα 250,00 - - - 

1. Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει ∆.Π.Χ.Α. για την χρήση 2008, 2009, 2010 
και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 
2. Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01.01-31.03.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και δεν 
έχουν επισκοπηθεί  από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

3.20  Μερισµατική Πολιτική 

 
Η Εταιρεία δε διένειµε µέρισµα κατά τις χρήσεις 2008 και 2010 λόγω ζηµιογόνου χρήσης και για το 2009 
επειδή τα κέρδη σε επίπεδο Εταιρείας συµψηφίζονται µε συσσωρευµένες ζηµίες παρελθουσών χρήσεων. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του καταστατικού της Εταιρείας: 
 
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, όπως ορίζει ο 
Νόµος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. 
Σύµφωνα µε το Νόµο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο  
τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου µερίσµατος που 
προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967. 

 
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 
 
ενώ η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε 
µέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούµενο από την Εταιρεία µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία 
προσδιορισµού δικαιούχων µερίσµατος.  
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3.21 ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη 

3.21.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

 
Η Εταιρεία, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του καταστατικού (εφεξής το «Καταστατικό») της, διοικείται από 
∆ιοικητικό Συµβούλιο (εφεξής το «∆.Σ.») το οποίο αποτελείται από 3 έως 11 συµβούλους, εκτελεστικά και µη 
εκτελεστικά µέλη, σύµφωνα µε τις διακρίσεις του Ν. 3016/2002, µετόχους ή µη της Εταιρείας. Το ∆.Σ. 
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση σε µυστική ψηφοφορία για πενταετή θητεία. Μέλος του ∆.Σ. µπορεί να 
εκλεγεί και νοµικό πρόσωπο. Η θητεία αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει µε την εκλογή νέου ∆.Σ. από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους. Κατ’ εξαίρεση, η θητεία του ∆.Σ. παρατείνεται 
µέχρι τη λήξη της προθεσµίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη Τακτική Γενική 
Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας του. Τα µέλη του ∆.Σ. µπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ή 
να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση κατά πάντα χρόνο.  
 
Το ∆.Σ. οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόµος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες 
της Εταιρείας το απαιτούν (άρθρο 21 του Καταστατικού). Το ∆.Σ., έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε 
άλλο τόπο, είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα µέλος δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης 
και τη λήψη αποφάσεων. Το ∆.Σ. µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η 
πρόσκληση προς τα µέλη του ∆.Σ. περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη 
συνεδρίαση.  
 
Το ∆.Σ. συνέρχεται µε πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα µέλη δύο 
(2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Απόντος ή κωλυοµένου του Προέδρου, ο 
τελευταίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται 
µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνον 
εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 
 
Τη σύγκληση του ∆.Σ. µπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) από τα µέλη του, µε αίτησή τους προς τον 
Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Ο 
Πρόεδρος του ∆.Σ. ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το ∆.Σ. εντός προθεσµίας επτά (7) 
ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να 
συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µέσα στην ανωτέρω προθεσµία ή σε περίπτωση εκπρόθεσµης 
σύγκλησής του, τα µέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, επιτρέπεται να συγκαλέσουν το ∆.Σ. µέσα σε προθεσµία 
πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας των επτά (7) ηµερών, γνωστοποιώντας τη σχετική 
πρόσκληση στα λοιπά µέλη του ∆.Σ. 
 
Η εξουσία και οι αρµοδιότητες του ∆.Σ. περιγράφονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας.  
 
Το ∆.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία (άρθρο 22 του Καταστατικού) και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται 
αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ πλέον ενός των Συµβούλων, ουδέποτε όµως οι 
αυτοπρόσωπα παριστάµενοι Σύµβουλοι δύνανται να είναι λιγότεροι των τριών (3). 
 
Κάθε Σύµβουλος έχει µία (1) ψήφο, όταν όµως αντιπροσωπεύει απόντα Σύµβουλο µπορεί να έχει δύο (2) 
ψήφους, εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένος µε έγγραφη εντολή (επιστολή, τηλεγράφηµα, 
τηλεοµοιοτυπία) του απουσιάζοντος Συµβούλου. Η εξουσιοδότηση µπορεί να αφορά περισσότερες από µία 
συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο του αυτού Συµβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο 
(2) ψήφοι περιλαµβανοµένης της δικής του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση Συµβούλου στο ∆.Σ. από 
πρόσωπο που δεν είναι µέλος του Συµβουλίου.  
 
Οι αποφάσεις του ∆.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρισταµένων και αντιπροσωπευόµενων 
Συµβούλων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Καταστατικό, ή στο Νόµο. Επί προσωπικών ζητηµάτων, οι 
αποφάσεις λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων. 
 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 06.05.2011 εκλέχθηκε νέο 
επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής µέλη: 
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Ονοµατεπώνυµο Θέση Ιδιότητα 

Γεώργιος ∆ηµητρίου του Ευαγγέλου 
Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

(εκτελεστικό µέλος) 
Επιχειρηµατίας  

Αριστοτέλης Αιβαλιώτης του Παντελή Αντιπρόεδρος (µη εκτελεστικό µέλος),  Επιχειρηµατίας 
Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου Σύµβουλος (µη εκτελεστικό µέλος) Έµπορος  
Σοφία Σιαφάκα του Αναστασίου Σύµβουλος (µη εκτελεστικό µέλος) Οικονοµολόγος 
Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη Σύµβουλος (µη εκτελεστικό µέλος) ∆ικηγόρος  
Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου Σύµβουλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος) Επιχειρηµατίας 
Αναστάσιος Κατσίρης του Βασιλείου Σύµβουλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος). Οικονοµολόγος 

 
Η θητεία του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει µέχρι την 06.05.2016 
 
Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσµεύει µε µόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυµίας ο ∆/νων 
Σύµβουλος κ. Γεώργιος ∆ηµητρίου του Ευαγγέλου απεριόριστα και αδιάφορα ποσού. 
 
Κατά τα τελευταία τρία έτη έχουν γίνει οι εξής αντικαταστάσεις/προσθήκες στο ∆.Σ. της Εταιρείας:  
 

Περίοδος 
Ονοµατεπώνυµο Θέση στο ∆.Σ. Μέλος Από Έως 

Γεώργιος ∆ηµητρίου του Ευαγγέλου 
Πρόεδρος του ∆.Σ. και 
∆/νων Σύµβουλος Εκτελεστικό  

18/10/2010 Σήµερα 

Αριστοτέλης Αιβαλιώτης του Παντελή Αντιπρόεδρος Μη εκτελεστικό  18/10/2010 Σήµερα 

Σοφία Σιαφάκα του Αναστασίου Σύµβουλος  Μη εκτελεστικό  18/10/2010 Σήµερα 

Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη Σύµβουλος  Μη εκτελεστικό  18/10/2010 Σήµερα 

Στυλιανός Σταυρίδης του Κων/νου Σύµβουλος  Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό  18/10/2010 Σήµερα 

Αναστάσιος Κατσίρης του Βασιλείου Σύµβουλος  Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό  18/10/2010 Σήµερα 

Κων/νος Βασ. Βελάνης Πρόεδρος Μη εκτελεστικό 02/03/2007 16/06/2010 
∆ηµήτριος Μάρκου του Νικολάου  ∆/νων Σύµβουλος Εκτελεστικό 10/06/2008 06/09/2010 

Σοφοκλής Βασ. Βελάνης ∆/νων Σύµβουλος Εκτελεστικό 02/03/2007 10/06/2008 

Σοφοκλής Βασ. Βελάνης Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό 20/02/2009 18/10/2010 

Σοφοκλής Βασ. Βελάνης Μέλος Μη εκτελεστικό 18/10/2010 Σήµερα 

Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνα Μέλος Μη εκτελεστικό 20/02/2009 18/10/2010 

Ευτύχιος Ζητουνιάτης του Λουκά Αντιπρόεδρος Μη εκτελεστικό 20/02/2009 16/06/2010 
Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου Μέλος Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό 02/03/2007 18/10/2010 
Κων/νος Τζέλλος του ∆ηµητρίου  Μέλος Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό 02/03/2007 19/10/2010 
Σπύρος Αν. Τασόγλου Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό 02/03/2007 20/02/2009 
Μιχαήλ Γεωργ. Κωνσταντινίδης Μέλος Μη εκτελεστικό 06/09/2010 18/10/2010 
∆ηµήτριος Γεωργ. Καρβουντζής Μέλος Μη εκτελεστικό 16/06/2010 19/10/2010 
Παναγιώτης Αδαµάντιος Ραδικόπουλος Μέλος  Μη Εκτελεστικό  30/06/2009 16/09/2010 
Γεώργιος Παπαδόπουλου του 
Χαράλαµπου  Πρόεδρος  Εκτελεστικό  16/06/2010 19/10/2010 
Γεώργιος Παπαδόπουλος του 
Χαράλαµπου  

Πρόεδρος & ∆/νων 
Σύµβουλος Εκτελεστικό  06/09/2010 19/10/2010 

 
Το ∆.Σ. έχει τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, την εκπροσωπεί δικαστικώς και 
εξωδίκως, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων, της περιουσίας της και τη 
γενικότερη επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση τα θέµατα, που κατά το νόµο ή το Καταστατικό 
έχουν υπαχθεί ρητά στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή έχει αποφασίσει. Πράξεις 
του ∆.Σ. και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την Εταιρεία  έναντι τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο 
τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει 
 
Το ∆.Σ. µπορεί, µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 1 και 
2 του Καταστατικού, να αναθέτει το σύνολο ή µέρος των εξουσιών του, περιλαµβανοµένης της εξουσίας 
εκπροσώπησης και δέσµευσης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα µέλη του, καθώς επίσης και σε διευθυντές 
ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση 
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της σχετικής ανάθεσης. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η εκπροσώπηση και δέσµευση της Εταιρείας, την 
εκπροσωπούν και την δεσµεύουν, ως όργανά της, σε όλη, χωρίς κανένα περιορισµό, την έκταση των 
οριζοµένων από το ∆.Σ.  αρµοδιοτήτων της εκπροσώπησης και δέσµευσης της Εταιρείας.  

Σε περίπτωση υποβολής από την Εταιρεία µηνύσεων, εγκλήσεων και παραιτήσεων απ’ αυτές, ασκήσεως 
πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή επ’ ακροατηρίου 
συζητήσεως και παραιτήσεως από αυτήν, άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και 
δικαστικών συµβουλίων και παραίτησης από αυτά, ως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται 
παράσταση στο δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη εµφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρό του ή/και τον αναπληρωτή του ή/και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
ή/και από µέλος του ∆.Σ. καθώς και, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. για την ανάθεση των ως άνω 
συγκεκριµένων εξουσιών ή αρµοδιοτήτων από υπάλληλο της Εταιρείας ή/και πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής 
που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ως υποκατάστατο ειδικό όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας για 
τις αρµοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του ∆.Σ. 

Το ∆.Σ.  είναι αρµόδιο να αποφασίζει για την έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου και οµολογιακού δανείου 
µε ανταλλάξιµες οµολογίες, καθώς και να αποφασίζει την έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες 
οµολογίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Καταστατικού.  

 
Τα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών ∆.Σ. της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:  
 
• Γεώργιος ∆ηµητρίου του Ευαγγέλου, Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Γεννήθηκε το 1960. Οικονοµολόγος, πτυχιούχος Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Τµήµα 
Οικονοµικών επιστηµών. Έχει σηµαντική εµπειρία 25 ετών στον χώρο της Χηµικής βιοµηχανίας και των 
ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, ως Επιχειρηµατίας. 
 
• Αριστοτέλης Αιβαλιώτης του Παντελή, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό µέλος 

Γεννήθηκε το 1953. Χηµικός-Μηχανικός, πτυχιούχος του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Έχει εµπειρία 27 ετών  στον 
χώρο της Χηµικής βιοµηχανίας.  
 
• Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, Σύµβουλος (µη εκτελεστικό µέλος) 
Γεννήθηκε το 1961. Είναι απόφοιτος Λυκείου και έχει εµπειρία 26 ετών στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας 
και των ηλεκτρικών συσκευών, ως επιχειρηµατίας. 

• Σοφία Σιαφάκα του Αναστασίου, Σύµβουλος (µη εκτελεστικό µέλος) 

Απόφοιτη του PIERCE COLLEGE. Υπήρξε ιδρυτικό µέλος και βασικός µέτοχος της «ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡ∆ΩΟΣ 
ΕΡΜΗΣ». ∆ιετέλεσε εκτελεστικός Πρόεδρος του ∆.Σ έως το 1995 ενώ για την περίοδο από το 1995 έως το 
1999 υπήρξε ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Γενική ∆ιευθύντρια της «ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡ∆ΩΟΣ ΕΡΜΗΣ». Από 1999 έως 
το 2005 υπήρξε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της «ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡ∆ΩΟΣ ΕΡΜΗΣ» ύστερα από την εξαγορά της από 
την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Από το 2005 – 2010 υπήρξε Σύµβουλος ∆ιοίκησης της Eurobank 
Χρηµατιστηριακή µε την οποία συγχωνεύτηκε η ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡ∆ΩΟΣ ΕΡΜΗΣ.  
 
• Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη, Σύµβουλος (µη εκτελεστικό µέλος) 

Γεννήθηκε το 1969. ∆ικηγόρος, Πτυχιούχος Νοµικής  Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 
(∆.Π.Θ.). Έχει σηµαντική εµπειρία 18 ετών σαν Νοµικός Σύµβουλος σε µεγάλες εταιρείες.  
 
• Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου, Σύµβουλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος) 

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι διπλωµατούχος Μηχανολόγος του Πολυτεχνείου Ζυρίχης µε µεταπτυχιακές 
σπουδές σε Business Administration και Οικονοµικά. Ήταν επιµελητής στο Πολυτεχνείο Ζυρίχης (έδρα 
Θερµοδυναµικής). Έχει εργαστεί σε διοικητικές σε µεγάλες Ελληνικές βιοµηχανίες, όπως η 
Κλωστοϋφαντουργία «Αιγαίον», ο Όµιλος Lavipharm, τα Τσιµέντα Ηρακλής-Lafarge, τα  Ελληνικά Πετρέλαια 
και τα Ελληνικά ∆ιυλιστήρια Ασπροπύργου. Το 1991 ίδρυσε την Piscines Ideales ενώ είναι και ιδρυτής της 
Ideales Resort. 

 
• Αναστάσιος Κατσίρης του Βασιλείου, (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος) 
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Γεννήθηκε το 1958. Σπούδασε οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εργάστηκε σε διάφορες διευθύνσεις της 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ για την περίοδο από 1979 έως 2010.  

 
∆εν υφίστανται οικογενειακοί δεσµοί µεταξύ των ανωτέρω µελών ∆.Σ. και των ανώτατων διευθυντικών 
στελεχών. 
 
Τα µέλη του ∆.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν την ελληνική υπηκοότητα.  
 
Το ∆.Σ. εκλέγει, µε µυστική ψηφοφορία, µεταξύ των µελών του, µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή 
αντιπροσωπευόµενων µελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους, τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο ή Αναπληρωτές αυτών ή εντεταλµένους Συµβούλους και ορίζει τα εκτελεστικά και µη εκτελεστικά 
µέλη, πλην των ανεξαρτήτων µελών, σύµφωνα µε τους ορισµούς του Ν. 3016/2002. Το αξίωµα του 
Αντιπροέδρου, του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και του Γενικού ∆ιευθυντή µπορεί να συµπίπτουν στο αυτό 
πρόσωπο. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά την εκλογή του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου από τη Γενική Συνέλευση. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει 
κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό µέλος, ο Αντιπρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος, και ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτών, Σύµβουλος που ορίζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο.  

Η ταχυδροµική διεύθυνση των µελών του ∆.Σ. της Εταιρείας είναι: Κηφισού 6 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242, τηλ. 210 
53 86 400. 

3.21.2 ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη.  

Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρείας, τα ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ∆ιοικητικά 
στελέχη της είναι:  
 
α) τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου,  
β) ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής κ. Βερβαινιώτης Θεόδωρος και   
γ) η Εσωτερική Ελέγκτρια κα. Μαρία Πισπιρή. 
 
∆ιευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας είναι µόνο ο κ. Θεόδωρος Βερβαινιώτης Οικονοµικός ∆/ντής το 
βιογραφικό σηµείωµα του οποίου παρατίθεται κατωτέρω: 
 
Βερβαινιώτης Θεόδωρος (Οικονοµικός ∆ιευθυντής). Γεννήθηκε το 1961. Είναι πτυχιούχος της 
Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Έχει εµπειρία 24 ετών και εργάζεται στην Εταιρία σε αυτή τη 
θέση από το 2002. 
 
Ως εποπτικό όργανο έχει οριστεί η Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας καθώς και το ανεξάρτητο µη 
εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. που είναι ο κ. Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου, ο οποίος εποπτεύει τον 
Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου σύµφωνα µε την από 18.10.2010 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας.  
  
Μαρία Πισπιρή του Αλεξίου: Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Γεννήθηκε το 1982. Είναι πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστηµών του 
τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχει παρακολουθήσει  σεµινάρια λογιστικής, 
φορολογίας, εργατικών και οικονοµικών σχετικών µελετών. Είναι γνώστης της αγγλικής και της γερµανικής 
γλώσσας. 
 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει διαχειριστικά όργανα. 
 
Η ταχυδροµική διεύθυνση των διοικητικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας είναι: Κηφισού 6 Αιγάλεω, 
Τ.Κ. 12242. 

3.21.3 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 
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Η Εταιρεία δηλώνει ότι εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας (κ.ν. 
2190/1920, ν. 3016/2002, ν. 3693/2008, 3884/2010 & 3873/2010) οι οποίες διαµορφώνουν το θεσµικό 
πλαίσιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  
Ειδικότερα, η Εταιρεία εφαρµόζει τον κώδικα του ΣΕΒ για τις εισηγµένες εταιρείες σύµφωνα µε τους όρους και 
τις αποκλίσεις που περιλαµβάνονται στην δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, µε βάση τις διατάξεις των 
άρθρων 2 παρ. 2 του Ν. 3873/2010 και 43α του ν. 2190/1920, και οι οποίες περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2010.  
 
Το ∆.Σ. της Εταιρείας, µε την από 10.09.2002 απόφασή του ενέκρινε εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της 
Εταιρείας και στη συνέχεια µε την από 556/23.06.2009 απόφασή του, ενέκρινε και έθεσε σε εφαρµογή 
αναθεωρηµένο εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, σε συµµόρφωση µε το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής 
διακυβέρνησης όπως τροποποιηµένος ισχύει, την υπ’ αριθµ. 5/204/14.11.2000 απόφαση του ∆.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν. 3340/2005.  
 
Σε εφαρµογή του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, η Εταιρεία έχει τις κάτωθι υπηρεσίες:  
 
1. Επιτροπή Ελέγχου 
 
Με την από 06/05/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων ορίστηκαν τα µέλη της 
Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3639/2008 αποτελούµενης από τους κ.κ. Αναστάσιο Αβραντίνη, Σοφία Σιαφάκα και 
Στυλιανό Σταυρίδη.  
 
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιφορτισµένη µε τις εξής αρµοδιότητες: α) την παρακολούθηση της διαδικασίας 
της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, β) την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση 
της ορθής λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, γ) την παρακολούθηση της 
πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, δ) την 
επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειµενικότητας και 
ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από 
τον νόµιµο ελεγκτή.  
 
2. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού 
Κανονισµού Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά 
στην Εταιρεία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών και της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, 
ελέγχει την τήρηση των δεσµεύσεων που περιέχονται στα ενηµερωτικά δελτία και τα επενδυτικά σχέδια της 
Εταιρείας σχετικά µε τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το Χρηµατιστήριο ή την ορθή ενηµέρωση 
των εποπτικών αρχών και του επενδυτικού κοινού για τις τυχόν διαφοροποιήσεις τους, την νοµιµότητα των 
αµοιβών και πάσης φύσεως παροχών στα µέλη της διοικήσεως, αναφορικά µε τις αποφάσεις των αρµόδιων 
οργάνων της Εταιρείας, τον έλεγχο των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν 
εταιρείες και αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών 
συµφερόντων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας µε τα 
συµφέροντα της Εταιρείας. 
 
Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου είναι η κα Μαρία Πισπιρή του Αλεξίου σύντοµο βιογραφικό της οποίας 
παρατίθεται ανωτέρω (βλέπε ενότητα «3.21.2 ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ∆ιευθυντικά 
Στελέχη.»).  
 
3. Νοµική Υπηρεσία  

 
Η Νοµική Υπηρεσία εντάσσεται οργανικά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνεργάζεται στενά µε τον Πρόεδρο 
και τους ∆ιευθύνοντες Συµβούλους της Εταιρείας. 
 
Η Νοµική Υπηρεσία στελεχώνεται από έναν τουλάχιστον ανεξάρτητο δικηγόρο, ο οποίος δε συνδέεται µε την 
Εταιρεία µε σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής ή άλλη σχέση που δηµιουργεί σχέση παγία 
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αντιµισθίας. Οι αναθέσεις των υποθέσεων προς το νοµικό σύµβουλο γίνεται κατά περίπτωση και κατόπιν 
συµφωνίας της αµοιβής του µε τους ∆ιευθύνοντες Συµβούλους.  
 
4. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων. 
 
Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη της άµεσης και ισότιµης πληροφόρησης των µετόχων 
καθώς και της εξυπηρέτησής τους σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους µε βάση το νόµο και το 
Καταστατικό της Εταιρείας. 
 
5. Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων  
 
Η υπηρεσία µεριµνά για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 10 έως 13 του Ν. 3340/2005, στις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών των άρθρων καθώς και στο άρθρο 2 της προαναφερόµενης απόφασης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης µεριµνά για την επικοινωνία της Εταιρείας 
µε τις αρµόδιες αρχές συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο ΧΑ 
αµελλητί των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης, τα µέσα 
µαζικής επικοινωνίας και κάθε άλλο αρµόδιο φορέα. 
 
Υπεύθυνος των τµηµάτων εξυπηρέτησης µετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων είναι ο Θρασύβουλος 
Τσαµούρης. 

3.21.4 ∆ηλώσεις Μελών ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και 
Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών 

Τα µέλη του ∆.Σ. καθώς και τα µέλη που συµµετέχουν στα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα 
καθώς και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας δηλώνουν τα εξής:  

• Εκτός από τις δραστηριότητες που συνδέονται µε την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην Εταιρεία δεν 
ασκούν άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες µε τις εξής εξαιρέσεις:  

� Ο κ. Θεόδωρος Βερβαινιώτης ασκεί το επάγγελµα του Λογιστή - Φοροτέχνη ελεύθερα. 

� Ο κ. Αναστάσιος Αβραντίνης ασκεί το επάγγελµα του ∆ικηγόρου 

� Οι κ.κ. Αριστοτέλης Αιβαλιώτης και Στυλιανός Σταυρίδης καθώς και η κα. Σοφία Σιαφάκα είναι 
επιχειρηµατίες (βλ. κατωτέρω) 

• ∆εν διατηρούν οικογενειακούς δεσµούς µε µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της 
Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. 

• ∆ε συµµετέχουν σε διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ούτε είναι εταίροι σε άλλη εταιρεία ή νοµικό 
πρόσωπο σήµερα ή σε οποιαδήποτε στιγµή των πέντε τελευταίων ετών µε τις εξαιρέσεις του κεφαλαίου 
3.19.2 «Εταιρείες µε Κοινή ∆ιοίκηση» και τις κάτωθι:  

� Ο κ. Γεώργιος ∆ηµητρίου συµµετέχει στις κάτωθι εταιρείες:  

  
Εταιρεία  Ιδιότητα % συµµετοχής  

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Πρόεδρος  ∆.Σ. & Σύµβουλος - 
SIBA TEXNIKH A.E. Πρόεδρος  ∆.Σ. & Σύµβουλος - 
DELTA HOTELIA A.E. Πρόεδρος  ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος - 
CAPO DI CORFU A.E. Πρόεδρος  ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 20,00% 
GED TOYOTOMI ITALIA SRL Πρόεδρος  ∆.Σ. &∆ιευθύνων Σύµβουλος 1,00% 
GED PROPERTIES A.E. Πρόεδρος  ∆.Σ. &∆ιευθύνων Σύµβουλος 51,00% 
∆ΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. Μέλος & Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 19,70% 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Αντιπρόεδρος ∆.Σ. - 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ HOLDING ΑΕ Πρόεδρος  ∆.Σ.  - 

 

� Ο κ. Σοφοκλής Βελάνης συµµετέχει ως εταίρος στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΕΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ 
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε 
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ποσοστό 5% και Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ – 
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

� Ο κ. Στυλιανός Σταυρίδης συµµετέχει στις κάτωθι εταιρείες:  

 
Εταιρεία  Ιδιότητα % συµµετοχής  

Piscines Ideales A.E.  ∆ιευθύνων Σύµβουλος 24,45% 

Ideales ATEKE  Πρόεδρος   24,45% 
Ideales Resort ΕΠΕ ∆ιαχειριστής  34% 
Μailis A.E. Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο µέλος  - 

� Ο κ. Αναστάσιος Κατσίρης συµµετέχει στις κάτωθι εταιρείες:  

 
Εταιρεία Ιδιότητα % συµµετοχής  

ΈΛΛΑΣΤΡΟΝ Α.Β.Ε.Ε. Μέλος ∆Σ - 

Ι. ΚΟΥΙ∆ΟΥΡΜΑΖΗ Α.Ε. Μεσίτες Ασφαλίσεων  Μέλος ∆Σ - 

�  Η κα. Σοφία Σιαφάκα συµµετέχει στην κάτωθι εταιρεία: 
 

Εταιρεία  Ιδιότητα % συµµετοχής  

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ Πρόεδρος  25,50% 

� Ο κ. Αναστάσιος Αβραντίνης συµµετέχει στις κάτωθι εταιρείες:  

 
Εταιρεία  Ιδιότητα % συµµετοχής  
OSTRICH ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Μέλος ∆.Σ. - 
ErgoKAT SML AE Μέλος ∆.Σ. - 
Smart House AE Μέλος ∆.Σ. - 
GED PROPERTIES A.E. Μέλος ∆.Σ. - 
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕ - Επιχειρηµατικοί 
Σύµβουλοι 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 
- 

� Ο κ. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης συµµετέχει στις κάτωθι εταιρείες 
 

Εταιρεία  Ιδιότητα % συµµετοχής  
∆ΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. Πρόεδρος  ∆.Σ. &  Σύµβουλος 18,20% 
ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΕΠΕ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 50,00% 

• ∆εν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις για τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη. 

• ∆ε συµµετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης κατά τη 
διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.  

• ∆εν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή/και κύρωσης εκ µέρους των 
καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν επαγγελµατικών οργανώσεων στις οποίες 
µετέχουν), και δεν έχουν παρεµποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν µε την ιδιότητα του µέλους διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέµβουν στην διαχείριση ή στο χειρισµό των 
υποθέσεων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών. 

• Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµα τους δεν δηµιουργούν στο πρόσωπό τους οποιαδήποτε 
σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους. 

• Η τοποθέτηση στο αξίωµά τους δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας µετόχων της 
Εταιρείας ή συµφωνίας µεταξύ της Εταιρείας και πελατών της, προµηθευτών της ή άλλων προσώπων. 

• Πλην των περιορισµών που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία, δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους 
οποιοσδήποτε συµβατικός περιορισµός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός ορισµένης χρονικής περιόδου, των 
κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν. 
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• ∆εν προέβησαν σε αποκτήσεις ή κατοχή µετοχών της Εταιρείας (ή δικαιώµατα προαίρεσης ή παραγώγων του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών επί µετοχών) κατά το τελευταίο έτος και κατά την ηµέρα της δήλωσης τους µε τις 
εξής εξαιρέσεις:  

� Ο κ. Γεώργιος ∆ηµητρίου αγόρασε στις 14.10.2010, 11.048.400 µετοχές της Εταιρείας.   

3.21.5 Αµοιβές και Οφέλη  

Οι µικτές αµοιβές, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε υπό όρους ή ετεροχρονισµένης αµοιβής καθώς και τα 
οφέλη σε είδος, ανά µέλος των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και ανωτέρω διοικητικών 
στελεχών που χορήγησε η Εταιρεία και οι θυγατρικές της για κάθε είδους υπηρεσίες που παρείχαν οι 
προαναφερθέντες κατά τη χρήση 2010 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:  
 

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) (ποσά σε χιλ. €) 

2010 Ιδιότητα  
Μικτές 
Αµοιβές 

Αυτ/τα 
(1)  

Κινητά 
Τηλέφωνα  Προβλέψεις Σύνολο 

Γεώργιος ∆ηµητρίου  
Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος (από 19.10.2010) 32,29 - 1,8 - 0,00 

Αριστοτέλης Αιβαλιώτης  Αντιπρόεδρος (από 18.10.2010)          0,00 
Σοφοκλής Βελάνης (2) Σύµβουλος  205,83 15,18 1,10 - 65,18 
Σοφία Σιαφάκα  Σύµβουλος (από 18.10.2010)         0,00 
Αναστάσιος Αβραντίνης  Σύµβουλος (από 19.10.2010)         0,00 
Στυλιανός Σταυρίδης  Σύµβουλος (από 18.10.2010)         0,00 
Αναστάσιος Κατσίρης  Σύµβουλος (από 19.10.2010)         0,00 
Κων/νος Βελάνης Πρόεδρος ∆.Σ. (µέχρι 16.06.2010)         0,00 
Γεώργιος Παπαδόπουλος Πρόεδρος ∆.Σ. (µέχρι 19.10.2010) 3,89       3,89 

∆ηµήτριος Μάρκου(4) 
∆/νων Σύµβουλος (µέχρι 
06.09.2010) 551,73 9,90 1,24 0,00 562,87 

Νικόλαος Τσουτσάνης  Μέλος  (µέχρι 18.10.2010)         0,00 
Κων/νος Τζέλλος  Μέλος (µέχρι 19.10.2010)         0,00 

Γεώργιος Οικονοµίδης(3) 
∆/ντής Πωλήσεων (µέχρι 
28.04.2010) 211,78 5,96 0,25   217,99 

Θ. Βερβαινιώτης Οικονοµικός ∆/ντής 104,77   0,36   105,13 

Χαρ. Τσουκάτος   
Εσωτερικός Ελεγκτής (µέχρι 
5.8.2010) 18,27       18,27 

Μαρία Πισπίρη 
Εσωτερικός Ελεγκτής (από 
5.8.2010) 9,95       9,95 

Ευτ. Ζητουνιάτης  
Αντιπρόεδρος ∆.Σ (µέχρι 
16.06.2010) 145,29       145,29 

∆ηµήτριος Καρβουντζής Μέλος ∆.Σ. (µέχρι 19.10.2010) - - - - - 
Μιχαήλ Κωνσταντινίδης Μέλος ∆.Σ. (µέχρι 19.10.2010) 5,59 - - - 5,59 
Αδαµ. Ραδικόπουλος Μέλος ∆.Σ. (µέχρι 16.06.2010) 10,00       10,00 
Αθηνά Χαρίτων  Μέλος ∆.Σ. (µέχρι 18.10.2010) 17,16 2,80 1,20   21,16 

ΣΥΝΟΛΟ   1.492,74 41,35 4,04 0,00 1.538,13 

(1)Περιλαµβάνονται οι δαπάνες χρήσης και συντήρησης των αυτοκινήτων 
(2) Περιλαµβάνονται οι αµοιβές που λαµβάνουν λόγω της συµµετοχής τους στο ∆Σ της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ A.E.B.E.  
(3) Περιλαµβάνεται αποζηµίωση ποσού € 157.000 ως αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας. 
(4) Περιλαµβάνεται αποζηµίωση ποσού € 291.428,57 λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας (βλ. κατωτέρω). 
 

 
∆εν υφίστανται συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή 
εποπτικών οργάνων µε την Εταιρεία ή/και την θυγατρική της και οι οποίες προβλέπουν την παροχή οφελών 
κατά τη λήξη τους. 
 
Η Εταιρεία στις 29.09.2010 κατήγγειλε την σύµβαση εργασίας µε τον κ. ∆ηµήτριο Μάρκου. Η Εταιρεία 
κατέβαλε εφάπαξ αποζηµίωση ύψους € 291.428,57 το οποίο, µετά τις κατά νόµο κρατήσεις φόρου αποδόθηκε 
ως εξής:  
 

� Με τραπεζική επιταγή για το καθαρό ποσό ύψους 150.000 και  
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� Για το καθαρό ποσό των € 85.000 καταβλήθηκαν στον κ. ∆ηµήτριο Μάρκου 250.000 µετοχές της 

Εταιρείας, ονοµαστικής αξίας € 0,34 ανά µετοχή, Οι ανωτέρω µετοχές προήλθαν από την αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση της ως άνω υποχρέωσης σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας της 
06.09.2010. 

 
Επίσης η Εταιρεία κατέβαλε το ποσό των € 157.000 ως αποζηµίωση στον κ. Γεώργιο Οικονοµίδη λόγω 
καταγγελίας της σύµβασης εργασίας. Ο κ. Ε. Ζητουνιάτης δεν έλαβε αποζηµίωση δεδοµένου ότι απεχώρησε 
οικειοθελώς από την Εταιρεία.  
 
Τέλος, στις 05.08.2010 η Εταιρεία κατήγγειλε την σύµβαση του εσωτερικού ελεγκτή Χαράλαµπου Τσουκάτου 
και η αποζηµίωση που έλαβε διαµορφώθηκε στο ποσό των € 2,98 χιλ.  
 
∆εν υφίστανται εφάπαξ παροχές που να λαµβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά την αποχώρησή τους από 
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της εταιρειών. 
 
Την 14.10.2010, ο κ. Γεώργιος ∆ηµητρίου προέβη στην εξαγορά 11.048.400 µετοχών της Εταιρείας από τη 
µέτοχό της κυπριακή εταιρεία µε την επωνυµία "Asbavel Trading Limited" (ελεγχόµενη από τον κ. 
Κωνσταντίνο Βελάνη) αντί τιµήµατος € 6.629.040, ήτοι € 0,60 ανά µετοχή ονοµαστικής αξίας € 0,34. 
 
Στην από 06.05.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση προεγκρίθηκε η χορήγηση για το έτος 2011 αµοιβής, στον 
Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆.Σ κο. Γεώργιου ∆ηµητρίου, η οποία καθορίστηκε µέχρι του ποσού 
€ 200.000 καταβαλλόµενο σε 12 µηνιαίες καταβολές. Η παραπάνω αµοιβή θα συνεχίσει καταβαλλόµενη 
αναλογικά και για τη χρήση 2012 και µέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2012 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας πέραν των ανωτέρω αµοιβών δεν υφίστανται άλλες αµοιβές 
και οφέλη από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της για τα µέλη του ∆.Σ. και τα µέλη των διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και ανωτέρω διοικητικών στελεχών της Εταιρείας για τη χρήση 2010.  
 
Τέλος, σύµφωνα µε τη δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας δεν υφίσταται επιτροπή καθορισµού αµοιβών.  

3.22  Μετοχές της Εταιρείας που κατέχονται από τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθµό των µετοχών που κατέχονται από τα µέλη των διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας σύµφωνα µε το 
µετοχολόγιο της Εταιρείας και τις δηλώσεις τους κατά την 06.05.2011:  
 

ΣΤΕΛΕΧΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

Γεώργιος ∆ηµητρίου  Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 11.048.400 
 
 

3.23  Οργανόγραµµα 

Η οργανωτική δοµή της Εταιρείας έχει ως εξής: 
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3.24  Προσωπικό 

 
Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθεται η εξέλιξη του ετήσιου µέσου όρου του προσωπικού του Οµίλου κατά την 
31.12 των χρήσεων 2008 – 2010 και κατά την 31.03.2011:  
 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 2008 2009 2010 31.03.2011 
∆ιοικητικοί 16 20 20 14 
Marketing 3 5 8 9 
Λογιστήριο 9 10 17 17 
Προµήθειες 8 5 4 4 
Αποθήκες – Παραδόσεις 16 21 13 9 
Πωλήσεις 67 76 61 60 
Επισκευές 4 4 14 11 
ΣΥΝΟΛΟ 123 141 137 124 

 
Σηµειώνεται ότι το προσωπικό του Οµίλου αποτελείται από µονίµους υπαλλήλους. 
 
Κατά την 31.03.2011 ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού διαµορφώθηκε σε 124. Την περίοδο 
01.01-31.03.2011 αποχώρησαν από την Εταιρεία και από τον Όµιλο µε καταγγελία σύµβασης 4 άτοµα. Το 
συνολικό ύψος των αποζηµιώσεων διαµορφώθηκε στο ποσό των € 23,45 χιλ. και το οποίο επιβάρυνε 
εξολοκλήρου τα αποτελέσµατα της περιόδου. Από το συνολικό ποσό αποζηµιώσεων € 23,45χιλ., στις 
31.03.2011 οφείλονταν το ποσό των € 3,5 χιλ.  

3.25  Μετοχικό Κεφάλαιο 

3.25.1 Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο  

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL)  ανέρχεται σήµερα σε € 17.860.458,40 διαιρούµενο 
σε 52.530.760 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,34 η κάθε µία. 

3.25.2 Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:  
 

 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Εµπορική ∆/νση  Τµήµα Marketing 
 

Οικονοµική ∆/νση 

Τµήµα Λογιστηρίου Οικονοµικό & ∆ιαχείρισης 
∆ιαθεσίµων 

Τµήµα Προσωπικού, 
Μισθοδοσίας  & 

Τµήµα Πωλήσεων 
 

Σύµβουλος ∆ιοίκησης Νοµική Υπηρεσία  
 

Τµήµα Τεχνικής 
Υποστήριξης 

Τµήµα Προµηθειών 

Τµήµα Μηχανοργάνωσης
  

Τµήµα Υποστήριξης 
Πωλήσεων 

Γραµµατεία  

Τµήµα Προώθησης 
Πωλήσεων 

Υποκατάστηµα Β.Ελλάδας Τµήµα Αποθήκης & 
Ποιοτικού Ελέγχου 

Επιτροπή Ελέγχου 

Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ/ ΜΕΙΩΣΗΣ (σε 

€) 

ΜΕΤ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Γ.Σ. 
/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆Σ 

Φ.Ε.Κ./ ΤΑΠΕΤ 
Με καταβολή 
µετρητών 

Με κεφαλ/ση 
υποχρεώσεων  
/ πίστωση 
αποθ/κών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΝΕΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

(σε €) (σε €) 

    33.480.000 11.383.200,00 0,34 

09/04/2010 
2927/29.04.2010 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ 
ΜΕΤΟΧΕΣ  1.536.120 

35.016.120 11.905.480,80 0,34 

09/07/2010 
8481/27.07.2010 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ 
ΜΕΤΟΧΕΣ 58.140 

35.074.260 11.925.248,40 0,34 

06/09/2010 11906/13.10.2010  187.000 550.000 35.624.260 12.112.248,40 0,34 

01/10/2010 
11906/13.10.2010 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ 
ΜΕΤΟΧΕΣ 16.906.500 

52.530.760 17.860.458,40 0,34 

07.04.2011 
2307/28.04.2011 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ 
ΜΕΤΟΧΕΣ 6.120 

52.536.880 17.862.539,20 0,34 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ    

52.536.880 17.862.539,20 0,34 

Πηγή Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρεία µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή  
 

Την 31.03.2010, πρώτη ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές, 
κάτοχοι 502 από τις 6.048 οµολογίες άσκησαν το δικαίωµα µε έγγραφη δήλωσή τους και κατάθεση των 
οµολογιών τους. Στις 09.04.2010 το ∆.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την 
έκδοση 1.536.120 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,34 η καθεµία και συνολικής ονοµαστικής αξίας € 
522.280,80. 
 
Την 30.06.2010, δεύτερη ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές, 
κάτοχοι 19 οµολογιών, άσκησαν το δικαίωµα µε έγγραφη δήλωσή τους και κατάθεση των οµολογιών τους. 
Στις 09.07.2010 το ∆.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την έκδοση 58.140 
νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,34 η καθεµία και συνολικής ονοµαστικής αξίας € 19.767,60.  
 
Με την από 06.09.2010 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρείας, 
αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 και µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, κατά 
το ποσό των € 300.000,02, µε έκδοση 882.353 νέων µετοχών µε τιµή διάθεσης € 0,34 έκαστη µετοχή. Με 
την από 29.09.2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή της διάταξης της παρ. 2.του 
άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, πιστοποιήθηκε η µερική καταβολή της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, 
µε κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ύψους υποχρεώσεων, κατά το ποσό των € 187.000, µε έκδοση 550.000 νέων 
µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 0,34 έκαστη µετοχή και τιµής διάθεσης € 0,34 έκαστη. Η κεφαλαιοποίηση των 
υποχρεώσεων ύψους € 187.000 αφορούσε σε υποχρέωση έναντι του κ. ∆ηµήτριου Μάρκου κατά το ποσό 
των € 85.000 λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας από την Εταιρεία και κατά το ποσό των € 102.000 
έναντι του κ. Ε. Ζητουνιάτη για την εξόφληση εναποµείνουσας υποχρέωσης από την εξαγορά της Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 
 
Την 30.09.2010, τρίτη ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές, κάτοχοι 
5.525 οµολογιών, άσκησαν το δικαίωµα µε έγγραφη δήλωσή τους και κατάθεση των οµολογιών τους. Την 
1/10/2010 το ∆.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την έκδοση 16.906.500 
νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,34 η καθεµία και συνολικής ονοµαστικής αξίας € 5.748.210,00. 
 
Την 31.03.2011, πέµπτη ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές, 
κάτοχος 2 οµολογιών, άσκησε το δικαίωµα µε έγγραφη δήλωσή του και κατάθεση των οµολογιών του. Την 
07.04.2011 το ∆.Σ. της Εταιρείας πιστοποίησε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την έκδοση 6.120 
νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,34 η καθεµία και συνολικής ονοµαστικής αξίας € 2.080,80. 
 

3.26  Μέτοχοι  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας:  
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ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΝ 06.05.2011 
Μέτοχοι ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ** % 

Σπυρίδων Τασόγλου  11.359.650 11.359.650 21,62% 

Γεώργιος ∆ηµητρίου  11.048.400 11.048.400 21,03% 

Blake Assets* 10.190.040 10.190.040 19,40% 

Λοιποί Μέτοχοι 19.938.790 19.938.790 37,95% 

ΣΥΝΟΛΟ 52.536.880 52.536.880 100,00% 
*Ελέγχεται από Κωνσταντίνο Βελάνη 
** Βάσει του Ν. 3556/2007 
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από Εταιρεία µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. 

 
Ο κ. Κωνσταντίνος Βελάνης ελέγχει κατά 100% τις εταιρείες BLAKE ASSETS S.A. (βλ. πίνακα ανωτέρω) και 
ASBAVEL TRADING LTD. Μέσω των δυο αυτών εταιρειών ο κ. Κωνσταντίνος Βελάνης κατέχει 10.190.040 και  
500 µετοχές (βάσει του Ν. 3556/2007) αντίστοιχα ελέγχοντας συνολικά 10.190.540 µετοχές. 
 
Την 14.10.2010, ο κ. Γεώργιος ∆ηµητρίου προέβη στην εξαγορά 11.048.400 µετοχών της Εταιρείας από τη 
µέτοχό της κυπριακή εταιρεία µε την επωνυµία "Asbavel Trading Limited" (ελεγχόµενη από τον κ. 
Κωνσταντίνο Βελάνη) αντί τιµήµατος ευρώ έξι εκατοµµυρίων εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων σαράντα (€ 
6.629.040) ήτοι € 0,60 ανά µετοχή. Συνεπεία τούτου, η συµµετοχή της Asbavel Trading Limited (ελεγχόµενη 
από τον κ. Κωνσταντίνο Βελάνη) περιορίστηκε σε ποσοστό κάτω του 5% (ήτοι είναι σήµερα κάτοχος 500 
µετοχών). Ύστερα από την µετατροπή των οµολογιών σε µετοχές από την ελεγχόµενη από τον κ. 
Κωνσταντίνο Βελάνη εταιρεία Blake Assets S.A. η συµµετοχή της στην Εταιρεία ανήλθε στο 19,40% 
κατέχοντας 10.190.040 αριθµό µετοχών.  
 
Ο κ. Γεώργιος ∆ηµητρίου ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού και τις 
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηµένος. Ο έλεγχος αυτός ασκείται µε βάση τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας και πάντοτε σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. 
 
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν στην κατοχή τους ίδιες µετοχές της Εταιρείας. 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας δεν υπάρχει γνωστή στην Εταιρεία συµφωνία της οποίας η 
εφαρµογή θα µπορούσε να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά στον έλεγχό της σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία.  
 
Με την από 06.05.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η αγορά 
ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 µέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (δηλ. την 06.05.2011 5.253.688 µετοχές), εντός 
χρονικής περιόδου 24 µηνών από την 06.05.2011, ήτοι µέχρι την 6η Μαΐου 2013, µε κατώτατη τιµή αγοράς € 
0,10 ανά µετοχή και ανώτατη τιµή αγοράς € 2 ανά µετοχή.  
 
Επιπλέον, στην ίδια Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆.Σ. της Εταιρείας, κατά 
το άρθρο 13 παρ. 14 Κ.Ν. 2190/1920, να θεσπίσει πρόγραµµα διάθεσης µετοχών σε µέλη του ∆.Σ. και 
προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών κατά τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 5 
Κ.Ν. 2190/1920, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock options) κατά το άρθρο 13 
παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920, αυξάνοντας ενδεχοµένως το µετοχικό κεφάλαιο ή διαθέτοντας µετοχές που η 
Εταιρεία θα αποκτήσει σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, και λαµβάνοντας όλες τις λοιπές 
σχετικές αποφάσεις.  

  
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, δεν υφίστανται δικαιώµατα ή/και υποχρεώσεις απόκτησης 
σε σχέση µε το εγκεκριµένο αλλά όχι εγγεγραµµένο κεφάλαιο ή για δέσµευση αύξησης του κεφαλαίου πλην 
της παρούσας έκδοσης µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, καθώς επίσης και ότι δεν υπάρχει κεφάλαιο 
µέλους του Οµίλου για το οποίο υφίσταται δικαίωµα προαίρεσης ή συµφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που 
προβλέπει ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει το αντικείµενο δικαιώµατος προαίρεσης. 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας δεν υφίσταται συµφωνία για συµµετοχή των υπαλλήλων 
του Οµίλου στο κεφάλαιο της Εταιρείας.  
 
∆εν υφίστανται µετοχές που να µην αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.  
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3.27  Σηµαντικές αλλαγές στην Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική θέση της Εταιρείας  

 
Σύµφωνα µε την ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν υφίστανται σηµαντικές αλλαγές στην χρηµατοοικονοµική ή 
εµπορική θέση της Εταιρείας από τις 31.03.2011 µέχρι σήµερα. 
 

3.28  Καταστατικό 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο εταιρικός σκοπός είναι ο εξής: 
 
1. η εισαγωγή, εµπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως ηλεκτρικών 
συσκευών, κλιµατιστικών, θερµαντικών, οπτικοακουστικών  και  λοιπών  συσκευών  οικιακής  ή και 
επαγγελµατικής χρήσεως  καθώς  και  πάσης  φύσεως  άλλες οικιακές  και επαγγελµατικές συσκευές, καθώς 
και τα πάσης φύσεως αναλώσιµα και ανταλλακτικά τους, 

2. η εισαγωγή, εµπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως συσκευών σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας, καθώς  και  πάσης  φύσεως  τηλεπικοινωνιακού υλικού  και  των ανταλλακτικών ή 
αναλωσίµων τους,  

3. Η εµπορία πάσης φύσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και επιστηµονικών συσκευών, των εξαρτηµάτων, 
ανταλλακτικών και περιφερειακών αυτών και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης τους και συναφών 
υπηρεσιών, 

4. η παραγωγή από την ίδια την Εταιρεία ή τρίτους, η εισαγωγή, εµπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και εξαγωγή ή 
και ανάληψη της εισαγωγής και εξαγωγής, πάσης φύσεως συσκευών, και επιστηµονικών οργάνων,  

5. η ανάληψη της διανοµής και διάθεσης προϊόντων και εµπορευµάτων παραγωγής τρίτων οίκων, στην Ελλάδα 
ή και σε χώρες του εξωτερικού,  συµπεριλαµβανοµένων πάσης φύσεως καταναλωτικών ειδών,  

6. η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης ή και επισκευής των προϊόντων και εµπορευµάτων της 
Εταιρείας,   

7. η λειτουργία βιοµηχανικών και πάσης φύσεως άλλων εγκαταστάσεων και µονάδων,  
8. η µίσθωση ακινήτων της ιδιοκτησίας ή κατοχής της Εταιρείας, προς κάθε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,  
9. η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης,  
10. η εµπορία και πώληση των από την Εταιρεία παραγοµένων ή εµπορευοµένων προϊόντων και 

εµπορευµάτων, µέσω του δικτύου της, σε τρίτα, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, είτε κατ' αποκοπή, είτε µε βάση συµβάσεις προµηθείας διαρκούς χαρακτήρα, καθώς και η εν 
γένει άσκηση πάσης εµπορικής δραστηριότητας και πράξης, µε την οποία θα προωθούνται οι εταιρικοί 
σκοποί,  

11. η εργοληπτική κατασκευή τεχνικών έργων γενικώς, τα οποία θα ανατίθενται µε οποιαδήποτε νόµιµη 
διαδικασία είτε σε αυτήν αυτοτελώς είτε σε Κοινοπραξίες ή εταιρείες οποιασδήποτε νοµικής µορφής, στις 
οποίες αυτή θα συµµετέχει, 

12. η µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο εκµετάλλευση τεχνικών έργων, που θα κατασκευάζει σε ακίνητα 
ιδιοκτησίας της ή της ιδιοκτησίας τρίτων και η οποία εκµετάλλευση, στην τελευταία περίπτωση, θα της 
παραχωρείται από τρίτους, µε οποιονδήποτε επίσης νόµιµο τρόπο ως αντάλλαγµα για την µε δικές της 
δαπάνες κατασκευή των εν λόγω τεχνικών έργων. 

13. η αγορά ακινήτων και η µε σκοπό το κέρδος εκµίσθωση ή πώληση αυτών, καθώς και η ανέγερση 
οικοδοµών επί οικοπέδων που θα αγοράζει ή επί οικοπέδων της ιδιοκτησίας τρίτων, κατά το κρατούν 
σύστηµα της αντιπαροχής και η εν συνεχεία και παράλληλα προς τις εργασίες ανοικοδοµήσεως ή και µετά 
το πέρας αυτών πώληση ή η εκµίσθωση αυτών σε τρίτους ή η µε οποιονδήποτε τρόπο εκµετάλλευση ή 
διάθεση των αυτοτελών ιδιοκτησιών που θα διαµορφωθούν σε τρίτους ή µε σκοπό το κέρδος, 

14. η µεσολάβηση για σύναψη του Αστικού ∆ικαίου συµβάσεων αγορών, πωλήσεων, ανταλλαγών, 
µισθώσεων ακινήτων, παραχώρησης ιδιόκτητων και µη ακινήτων για ανοικοδόµηση επί αντιπαροχής 
µέρους του ανεγερθησοµένου τοιούτου και συνοµολογήσεως χρηµατικών δανείων ή υπόδειξη ευκαιρίας 
για σύναψη τέτοιων συµβάσεων ως και χαρτοφυλακίου κτηµατικών επενδύσεων.  

15. η παραγωγή, εµπορία, εισαγωγή και εξαγωγή µονωτικών και στεγανωτικών υλικών και συναφών χηµικών 
προϊόντων από πετρελαιοειδή και λοιπές πρώτες ύλες.  

16. η αξιοποίηση αιολικών, ηλιακών ή οποιωνδήποτε άλλων µορφών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε τη 
συµµετοχή σε επενδυτικά σχήµατα και επιχειρήσεις, η έρευνα, η ίδρυση, η κατασκευή, η λειτουργία και η 
εκµετάλλευση µονάδων παραγωγής αιολικής, ηλιακής ή βασισµένης σε οποιαδήποτε άλλη µορφή 
ανανεώσιµης πηγής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 
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17. η άσκηση οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης άλλων εταιρειών µε όµοιους σκοπούς, το εταιρικό 
κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει ή όχι.  

18. η αγορά ή µίσθωση εκτάσεων ή εγκαταστάσεων δια την κατασκευή και λειτουργία µονάδων αξιοποίησης 
των ως άνω µορφών ενέργειας. 

19. η προµήθεια, εµπορία, διανοµή, εισαγωγή και εξαγωγή φαρµάκων και φαρµακευτικών προϊόντων και 
γενικά ειδών που διατίθενται σε φαρµακαποθήκες και φαρµακεία.  

 

Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται:  

(α) να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων στοιχείων, κινητών ή ακινήτων συµπεριλαµβανοµένων 
βιοµηχανοστασίων, µονάδων παραγωγής, είτε µε αγορά, είτε µε ορισµένου ή αορίστου χρόνου µίσθωση, είτε 
µε δανειοδότηση, είτε και µε συµβάσεις χρηµατοδοτικής µισθώσεως, µε σκοπό την µονιµότερη εκµετάλλευσή 
τους,  

(β) να συµµετέχει σε και ενασχολείται µε και ακόµη και να χρηµατοδοτεί, µερικά ή ολικά, επιστηµονικά 
προγράµµατα, έρευνες και διεθνή συνέδρια, που συνδέονται οπωσδήποτε ή µπορούν να υποβοηθήσουν τους 
σκοπούς της Εταιρείας,  

(γ) να συµµετέχει σε και να συνεργάζεται µε οποιαδήποτε µορφής επιχείρηση ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που 
επιδιώκει τους ίδιους, παρεµφερείς ή όχι σκοπούς υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση 
προµηθευτών και να συγχωνεύεται µε άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη επιχείρηση ατοµική ή εταιρική ή 
κλάδο, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάµενη ή συνιστώµενη νέα εταιρεία ή/και 
να εξαγοράζει εταιρικά µερίδια ή συµµετοχές ή µετοχές σε άλλες εταιρείες, να ιδρύει µόνη ή σε συνεργασία µε 
άλλες επιχειρήσεις θυγατρικές εταιρείες µε οιοδήποτε εταιρικό αντικείµενο και σκοπό,  

(δ) να συµµετέχει σε προγράµµατα ευρωπαϊκής συνεργασίας µεταξύ οµοειδών επιχειρήσεων ή κοινών 
προγραµµάτων επιχειρήσεων και ερευνητικών προγραµµάτων,  

(ε) να συµµετέχει σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς διεθνείς διαγωνισµούς προµήθειας των παραγοµένων ή 
εµπορευοµένων από αυτήν προϊόντων, να συνάπτει συµβάσεις προµήθειας των προϊόντων της, να συµµετέχει 
σε διαγωνισµούς οποιασδήποτε φύσεως του ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, 
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και γενικά Οργανισµών, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων της ηµεδαπής και της 
αλλοδαπής, µε σκοπό την ανάληψη κατασκευαστικών έργων, µελετών και γενικώς έργων παροχής υπηρεσιών 
ως αναδόχου ή υπεργολάβου,  

(στ) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή κοινοπραξίες του 
εσωτερικού ή εξωτερικού, µε οποιοδήποτε τρόπο, υπογράφουσα κάθε είδους συµβάσεις µεταξύ των οποίων 
και οι συµβάσεις franchising ή να αναθέτει µέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,  

(ζ) να επενδύει ή και διαθέτει τα εκάστοτε διαθέσιµά της, επενδύοντας σε τίτλους, σταθερού ή κυµαινοµένου 
εισοδήµατος, σε τίτλους οµολόγων, οµολογιών ή και µετοχών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια της Ελλάδος ή 
του εξωτερικού, να συνάπτει χρηµατιστηριακές πράξεις, να προβαίνει σε πράξεις χρηµατοοικονοµικών 
προϊόντων και παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, να συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης 
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή και σε ξένα χρηµατιστήρια, να αποκτά δικαιώµατα προαιρέσεως σε 
συµβόλαια αγοράς µετοχών µε δικαίωµα επαναπώλησης (Reverse Stock Repo) ή και επαναγοράς (Stock Repo) 
και σε δανεισµό τίτλων µετοχών από την ΕΤΕΣΕΠ ή και σύµφωνα µε την κειµένη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία,  

(η) να συνάπτει και κάθε άλλη σύµβαση πάσης φύσεως µε άλλες εταιρείες για την µονιµότερη ή προσωρινή 
εξυπηρέτηση των σκοπών της,  

(θ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων 
άνευ νοµικής προσωπικότητος  προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα 
κάθε φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες, να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων 
πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόµισµα υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων άνευ 
νοµικής προσωπικότητος προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού,  

(ι) να ενεργεί ως αντιπρόσωπος άλλων οίκων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών, συναφών προς τα παραπάνω 
αναφερόµενα,  
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(ια) να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή  ή και να διαθέτει τις 
εγκαταστάσεις της σε τρίτους προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, να ιδρύει συνεργεία επισκευών των 
εµπορευοµένων από αυτή προϊόντων και  

(ιβ) να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία ή δραστηριότητα συναφή προς τους σκοπούς της, εφόσον 
θεωρεί ότι έτσι προωθείται και διευκολύνεται η επιδίωξη των πιο πάνω σκοπών της και να ενεργεί κάθε πράξη 
που διαρκώς ή πρόσκαιρα έχει σχέση µε τους σκοπούς αυτούς. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γ.Σ. των µετόχων είναι το ανώτερο όργανο της 
Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόµιµες αποφάσεις αυτής δεσµεύουν 
όλους τους µετόχους και αυτούς ακόµη τους απόντες και τους διαφωνούντες µετόχους. 
 
Η Γ.Σ. είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για τα εξής θέµατα:  
 
α)  τροποποίηση του Καταστατικού, 
 
β)  αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός εκείνων που αποφασίζονται από το ∆.Σ. κατά το άρθρο 13 του 
Κ.Ν. 2190/1920, µείωση του µετοχικού κεφαλαίου και έκδοση προνοµιούχων µετοχών, µε ή χωρίς δικαίωµα 
ψήφου και µε καθορισµό των προνοµίων τους, 
 
γ)  έκδοση οµολογιακών δανείων µετατρέψιµων σε µετοχές της Εταιρείας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3α 
του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εκείνων που αποφασίζονται από το ∆.Σ. κατά την παρ. 1 εδ. β' του άρθρου 3α του 
Κ.Ν. 2190/1920), 
 
δ)  εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διορισµού των ελεγκτών,  
 
ε)  έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας   
 
στ)  διάθεση των ετησίων κερδών, 
 
ζ)  συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή της Εταιρείας από ανώνυµη εταιρεία σε άλλο εταιρικό τύπο, 
αναβίωση της Εταιρείας  µετά τη λύση της, παράταση της διάρκειάς της, λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας, 
 
η)  διορισµού εκκαθαριστών, και 
 
θ)  παντός άλλου θέµατος που προβλέπεται από το Νόµο ή το Καταστατικό της Εταιρείας. 
 
∆εν υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως τα θέµατα που διαλαµβάνονται στο 
άρθρο 34 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και όπου αλλού ο Νόµος ορίζει.  
 
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, υποχρεωτικά, στην έδρα της Εταιρείας ή στην 
περιφέρεια άλλου δήµου εντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου όµορου της έδρας, ή στην έδρα του 
Χρηµατιστηρίου όπου οι µετοχές της έχουν εισαχθεί, τακτικώς µεν κατά το πρώτο εξάµηνο µετά τη λήξη της 
εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε σύµφωνα µε τους ορισµούς του νόµου. 
 
Κατ’ εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση έγκυρα συνεδριάζει και σε άλλο τόπο κείµενο στην ηµεδαπή, είτε µετά από 
ειδική άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, είτε όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το σύνολο των µετόχων 
και κανείς µέτοχος δεν προβάλλει αντιρρήσεις για την πραγµατοποίηση της Συνέλευσης και τη λήψη 
αποφάσεων. 
 
Το ∆.Σ. µπορεί, εφ’ όσον κρίνει σκόπιµο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 
επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν 
το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η 
απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών από τη χρονολογία της 
µαταιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλουµένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών, µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 11 παρ. 3 εδ. β του καταστατικού της Εταιρείας. Σε αυτή τη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση 



 

 136  
 

βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε 
και αν είναι το τµήµα του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας που παρίσταται και 
αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση αυτή. 
 
Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) 
τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω θέµατα: 
 
α) µεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,  
β) µεταβολή του αντικειµένου εργασιών της Εταιρείας,  
γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων,  
δ) στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύµφωνα µε το άρθρο 
13 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920,  εκτός εάν αποφασίζεται από το ∆.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 και 
2 του Καταστατικού της Εταιρείας ή εάν επιβάλλεται από το νόµο ή γίνεται µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, 
ε) στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 
2190/1920, 
στ) µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, 
ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, 
η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο ∆.Σ. για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του 
άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, και  
θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόµος. 
 
Aν δεν συντελεστεί η απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου στην πρώτη 
συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών από τη χρονολογία της 
µαταιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούµενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών και βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης εάν το ήµισυ (1/2) τουλάχιστον του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν. 
 
Αν δεν συντελεστεί κι αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών από 
τη χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούµενη και συνερχόµενη κατά τα ανωτέρω (µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 3 εδ. β του Καταστατικού της Εταιρείας) και βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης εάν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον 
του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν. 
 
Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται ανωτέρω λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των 
ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. 
 
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει διατάξεις σχετικές µε τη µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας οι οποίες να είναι αυστηρότερες από την ισχύουσα νοµοθεσία ή διατάξεις των οποίων η εφαρµογή 
ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να παρεµποδίσει αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρίας.  
 
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν καθορίζει όριο ιδιοκτησίας πέραν του οποίου κάθε συµµετοχή πρέπει να 
δηµοσιοποιείται.  
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4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 
4.1 Βασικές Πληροφορίες 

4.1.1 Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος 31.03.2011 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται πληροφορίες για τις δανειακές υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια του 
Οµίλου µε βάση τις ενδιάµεσες δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-
31.03.2011 οι οποίες δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό ελεγκτή – Λογιστή. Ο εν λόγω πίνακας συντάχθηκε 
για τους σκοπούς του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 του Παραρτήµατος III του 
Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 

Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση την 31.03.2011 

(ποσά σε χιλ. €) ΠΟΣΟ 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 41.159.378,30 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια µε Εγγυήσεις (Guaranteed)* 38.537.981,57 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια χωρίς Εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις 2.621.396,73 
   

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 22.983.113,68 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια µε Εγγυήσεις (Guaranteed)** 7.723.218,68 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια µε Εξασφαλίσεις (Secured)*** 15.259.895,00 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια χωρίς Εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις 0,00 
   

Ίδια Κεφάλαια Oµίλου 14.164.328,91 

Μετοχικό Κεφάλαιο 17.862.539,20 

Υπέρ το άρτιο 1.252.534,07 
Αποθεµατικά Κεφάλαια 7.132,90 

Αποθεµατικά Αναπροσαρµογής 1.009.748,06 

Αποτελέσµατα εις νέο (6.359.846,57) 

Ίδιες µετοχές 0,00 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 392.221,25 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και ∆ανειακών Υποχρεώσεων 78.306.820,89 
*∆οσµένες εγγυήσεις όπως: ∆ικαίωµα της τράπεζας σε ενέχυρο σε φορτωτικές σε περιπτώσεις ενέγγυων πιστώσεων, 
∆ικαίωµα παράδοσης σε αξιόγραφα πελατείας ίσης αξίας µε το ποσό της πίστωσης, εξασφάλιση factoring µε εκχώρηση της 
απαίτησης, ∆οσµένη εγγύηση σε θυγατρική από τη Μητρική και τέλος, προσωπικές εξασφαλίσεις 
** Προσωπικές εγγυήσεις του κ. Γ. ∆ηµητρίου 
*** Εµπράγµατες εξασφαλίσεις επί ακινήτων (προσηµειώσεις υποθήκης, βλ. ενότ 3.11.1 Ιδιόκτητα Ακίνητα)  
Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και δεν έχουν 
επισκοπηθεί  από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται πληροφορίες για το καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος του Οµίλου 
µε βάση τις δηµοσιευµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-
31.03.2011. Ο εν λόγω πίνακας συντάχθηκε για τους σκοπούς του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα 
µε το άρθρο 3.2 του Παραρτήµατος III του Κανονισµού 809/2004. 
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Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος την 31.03.2011 

(ποσά σε €) ΠΟΣΟ 

Α. ∆ιαθέσιµα στο Ταµείο (Cash) 162.521,69 

B. Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Καταθέσεις 6.891.811,48 

Γ. Χρεόγραφα 203.600,00 

∆. Ρευστότητα (Α + Β+ Γ) 7.257.933,17 

   

E. Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Απαιτήσεις 28.216.841,06 

    

ΣΤ. Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 38.547.632,12 

Ζ. Βραχυπρόθεσµο Μέρος Μακροπροθέσµων Τραπεζικών Υποχρεώσεων  2.386.816,00 

Η. Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις  224.930,18 
Θ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 26.961.475,50 
Ι. Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 
(Ι = ΣΤ + Η+ Θ + Ζ) 68.120.853,80 

Κ. Καθαρό Βραχυπρόθεσµο Χρέος (Κ =Ι - Ε - ∆)  32.646.079,57 

Λ. Μακροπρόθεσµα ∆άνεια  19.219.801,32 

Μ. Οµολογιακά δάνεια - 

Ν. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις 6.233.662,36 
Ξ. Σύνολο Μακροπρόθεσµων Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 
(Ξ = Λ + Μ+ Ν) 25.453.463,68 

Ο. Καθαρό Συνολικό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος (Ο = Ξ+Κ))  58.099.543,25  
Πηγή: Ενδιάµεσες ∆ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆.Π.Χ.Α. και δεν έχουν 
επισκοπηθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή. 

 
Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, την 31.03.2011 το σύνολο των βραχυπρόθεσµων 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων υπολειπόταν της ρευστότητας και των βραχυπρόθεσµων 
χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων του Οµίλου κατά € 32.646 χιλ. ∆εδοµένου του µακροπρόθεσµου χρέους 
του Οµίλου, την 31.03.2011 το καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος του Οµίλου ανερχόταν σε € 58.100 χιλ. 
 
Στον ανωτέρω πίνακα οι Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις του Οµίλου της 31.03.2011 
συµπεριλαµβάνουν τους “Πελάτες ” και τις “Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις” µε τα αντίστοιχα ποσά 
όπως αυτά προκύπτουν από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-
31.03.2011.  
 
Επίσης, στον ανωτέρω πίνακα οι Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις του Οµίλου της 31.03.2011 
συµπεριλαµβάνουν τους “Προµηθευτές”, το “Τρέχων Φόρος Eισοδήµατος” και τις “Λοιπές Υποχρεώσεις και 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί” µε τα αντίστοιχα ποσά όπως αυτά προκύπτουν από τις δηµοσιευµένες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2011. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει ουδεµία σηµαντική µεταβολή στην κεφαλαιακή 
διάρθρωση και στο καθαρό συνολικό χρηµατοοικονοµικό χρέος του Οµίλου από την ηµεροµηνία σύνταξης 
των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το πρώτο τρίµηνο της οικονοµικής χρήσης του έτους 2011 
έως την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου  

4.1.2 ∆ήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης  

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης της δεν επαρκεί για το επόµενο χρονικό διάστηµα 
των 12 µηνών για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών κατά περίπου 20 εκατ. ευρώ (στο ποσό των € 20 
εκατ. περιλαµβάνεται και το υπόλοιπο του τιµήµατος εξαγοράς προς τους παλιούς µετόχους της Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. συνολικού ποσού € 10,78 εκατ.).  

Α. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της παρούσας έκδοσης, το έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης θα καλυφθεί 
µε τους ακόλουθους τρόπους: 

1) Με την παρούσα έκδοση της Β’ σειράς του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου ύψους € 15 εκατ. µε το 
οποίο αφενός θα εξοφληθεί η βραχυπρόθεσµη υποχρέωση από το υπόλοιπο του τιµήµατος εξαγοράς της Γ.Ε. 
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ποσού ύψους € 10,78 εκατ.) καθώς και θα καλυφθεί µέρος του τραπεζικού δανεισµού 
του Οµίλου (ποσού € 4,11 εκατ. περίπου)(βλ. ενότ. 4.9 Προορισµός των Νέων Κεφαλαίων).  

2) Με την χρήση αχρησιµοποίητων εγκεκριµένων τραπεζικών ορίων ύψους 5,5 εκ. ευρώ περίπου. 

Β) Σε περίπτωση µερικής κάλυψης και µε την συµµετοχή µόνο του κου. Γ. ∆ηµητρίου από τα € 15 εκατ. της 
παρούσας έκδοσης της Β’ σειράς του ΜΟ∆ το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διαµορφωθεί σε € 3,15 εκατ. Ο 
κ. ∆ηµητρίου θα συµµετάσχει στο δικαίωµα προεγγραφής αναλογικά µε βάση τον αριθµό των αδιάθετων 
οµολογιών, στην περίπτωση που υπάρχουν αδιάθετες οµολογίες, µε το ποσό των € 7,63 εκατ περίπου. Άρα η 
συνολική συµµετοχή του θα διαµορφωθεί στο ποσό των € 10,78 εκατ. 

Το επιπλέον έλλειµµα στην περίπτωση µερικής κάλυψης του ΜΟ∆ ύψους € 3,72 εκατ. θα καλυφθεί ως 
ακολούθως  

1. Λόγω της ακολουθούµενης πρακτικής ο Όµιλος θα ενισχύσει τον κύκλο εργασιών της από υφιστάµενα 
αποθέµατα και λιγότερο από αγορές εµπορευµάτων τις οποίες θα πραγµατοποιεί προκειµένου να έχει το 
απαιτούµενο επίπεδο ασφαλείας αποθεµάτων. Η ∆ιοίκηση προσδοκά ότι θα βελτιώσει το κεφάλαιο κίνησης 
της κατά το ποσό των € 2 εκατ. 

2. Η ενίσχυση της διαπραγµατευτικής θέσης του Οµίλου λόγω της µεγέθυνσης του, θα έχει σαν αποτέλεσµα 
την µείωση των απαιτήσεων κατά το ποσό των € 1,72 εκατ. 

Επιπλέον των ανωτέρω, η µείωση του ελλείµµατος θα επηρεασθεί θετικά από την ανανέωση των 
βραχυπρόθεσµων δανείων που λήγουν στους επόµενους δώδεκα µήνες. Στα πλαίσια αυτά ο Όµιλος προέβη 
ήδη σε ανανεώσεις αλληλόχρεου τραπεζικού δανεισµού ύψους € 5 εκατ. περίπου. 

4.1.3 Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 
θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν 
ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Οι κυριότερες παρασχεθείσες εγγυήσεις αφορούν:  
 
� Η Εταιρεία έχει υπογράψει συµβάσεις µε τις οποίες εγγυάται βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 

χρηµατοδοτήσεις υπέρ της εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.» µέχρι του ποσού € 7.500.000,00. 

� Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί στην Τράπεζα Κύπρου για σύµβαση Factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής µέχρι 
του ποσού € 700.000,00 υπέρ της εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.». 

� Η Εταιρεία προχώρησε στη (λειτουργική) µίσθωση του ακινήτου της (Τατοΐου 112 στη Μεταµόρφωση 
Αττικής) από την εταιρεία L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED (πρώην BRITAL HOLDINGS 
LIMΙTED) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) ετών (ήτοι τουλάχιστον µέχρι την 30/9/2015), µε 
µηνιαίο µίσθωµα € 60.000,00 αναπροσαρµοζόµενο ετησίως σύµφωνα µε τον επίσηµο δείκτη τιµών 
καταναλωτή, πλέον µίας (1) ποσοστιαίας µονάδας.  

Προς εξασφάλιση της καταβολής των µισθωµάτων για την ως άνω περίοδο των έξι (6) ετών, η Εταιρεία 
χορήγησε την 30.09.2009 στην εκµισθώτρια L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED εγγυητική 
επιστολή της Τράπεζας Κύπρου ύψους € 4.632.684,00. Στις 31.03.2011 το ύψος αυτής της εγγυητικής 
επιστολής ανέρχεται στο ποσό € 3.552.684.  

Προς εξασφάλιση της εγγύησης αυτής, η Εταιρεία τηρεί από την 01.10.2009 έντοκο λογαριασµό 
δεσµευµένης κατάθεσης στην εγγυήτρια Τράπεζα, ύψους € 2.250.000,00 πλέον αναλογούντων τόκων, ο 
οποίος εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό του µακροπρόθεσµου ενεργητικού της κατάσταση 
χρηµατοοικονοµικής θέσης. 

� Η Εταιρεία υπέγραψε σύµβαση µε την οποία εγγυάται βραχυπρόθεσµες τραπεζικές χρηµατοδοτήσεις υπέρ 
της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» µέχρι του ποσού €2.500.000,00. 

� Η κατά 100% θυγατρική εταιρεία Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. έχει παραχωρήσει εγγυήσεις υπέρ 
θυγατρικών εταιριών για βραχυπρόθεσµες τραπεζικές χρηµατοδοτήσεις µέχρι του ποσού € 13.318.400. 

 
Σύµφωνα µε την ∆ιοίκηση της εταιρίας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.» σηµειώνεται δεν θα γίνει περαιτέρω χρήση 
των παρασχεθεισών εγγυήσεων από την Εταιρία (βλ. ανωτέρω). Επιπλέον, για δανειακή απαίτηση από την 
«Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ» ύψους € 1.150.000 (βλ. ενότ. 3.7.5.5 Σύµβαση πώλησης της εταιρείας Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.) και προς εξασφάλιση της αποπληρωµής του ποσού αυτού η διοίκηση της εταιρείας 
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«Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε» δήλωσε ότι θα παραχωρήσει προς την Εταιρεία το σύνολο ένδικης απαίτησης της, 
που αναµένεται να προκύψει κατά της εταιρείας «ARIETE S.P.A». Σύµφωνα µε την εκτίµηση του Νοµικού 
Συµβούλου της «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε» το ποσό της ένδικης απαίτησης που αναµένεται να ευδοκιµήσει 
είναι επαρκές για την αποπληρωµή του δανείου προς την «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε». 
 
Τέλος, η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και 
άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν 
ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 
διαιτητικών οργάνων οι οποίες να έχουν ή να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 
κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου. 

4.2 Όροι Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου  

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 06/11/2007 (ΦΕΚ 13873/07.12.2007) της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
(πρώην VELL)  αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την έκδοση οµολογιακού δανείου µέχρι του ποσού των 80.000.000 
ευρώ, σύµφωνα µε τα άρθρα 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και του Ν. 3156/2003 («∆άνειο»), µε την 
έκδοση ονοµαστικών οµολογιών, µη διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές του Εκδότη, µε 
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων. Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτήθηκε το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να ενεργήσει ό,τι είναι 
απαραίτητο για την έκδοση του ∆ανείου, την Έκδοση του Προγράµµατος, το δικαίωµα προτίµησης, το 
δικαίωµα προεγγραφής και την κατάρτιση της σύµβασης µε τον εκπρόσωπο των Οµολογιούχων και γενικά να 
καθορίσει τους ειδικότερους και λοιπούς αναγκαίους όρους και να ενεργήσει ό,τι είναι απαραίτητο για την 
έκδοση, σύναψη, οργάνωση, διάθεση και εν γένει λειτουργία του ΜΟ∆. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας για την κατά την κρίση του διάθεση των οµολογιών που δε θα 
αναληφθούν από τους υφιστάµενους µετόχους κατά την άσκηση εκ µέρους τους του δικαιώµατος 
προτίµησης. Επίσης, αποφασίσθηκε ότι στην περίπτωση που το ΜΟ∆ δεν καλυφθεί πλήρως από τους 
υφιστάµενους µετόχους της Εταιρείας ή τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει µέχρι του ποσού που 
καλύφθηκε.  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι όροι του ∆ανείου 
καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων του Εκδότη σε συνδυασµό 
µε την από 30/10/2009 απόφαση του ∆.Σ. του Εκδότη (περαιτέρω οι «Όροι του ∆ανείου»). Σύµφωνα µε την 
απόφασή του, το ∆.Σ. καθόρισε το τελικό ποσό των 35 εκατοµµυρίων ευρώ µέχρι το οποίο θα ανέλθει το 
ΜΟ∆, αποφάσισε τη διάθεση του ΜΟ∆ µε την έκδοση επιµέρους σειρών και εξειδίκευσε τους όρους έκδοσης 
του ΜΟ∆ και της Α’ σειράς αυτού η οποία αφορά την έκδοση ύψους € 19.977.516,00. Η έκδοση των 
υπολοίπων σειρών είναι στην κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και το σύνολό τους θα είναι 
µέχρι τη συµπλήρωση του ποσού των τριάντα πέντε εκατοµµυρίων Ευρώ (35.000.000 €) και λαµβανοµένου 
υπόψη του ποσού της Α’ σειράς του ∆ανείου.  
 
Στα πλαίσια αυτά και σύµφωνα µε τις από 25.10.2010, 14.01.2011, 23.02.2011, 11.03.2011 και 05.07.2011 
αποφάσεις του ∆.Σ. της Εταιρείας αποφασίστηκε η έκδοση της Β’ σειράς του Μετατρέψιµου Οµολογιακού 
∆ανείου ύψους Ευρώ δέκα πέντε εκατοµµύρια, δεκαπέντε τετρακόσια έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 
(€15.015.406,40), και µε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο διαιρείται 
σε 21.040 µετατρέψιµες οµολογίες, ονοµαστικής αξίας € 713,66 η κάθε µία. Λαµβάνοντας υπόψη την Α’ και 
την Β’ σειρά του ΜΟ∆, η Εταιρεία δεν µπορεί να προχωρήσει στην έκδοση επιπλέον συµπληρωµατικών 
σειρών µέχρι του ύψους των 80 εκατ. που είχε αποφασίσει η ΓΣ, δεδοµένου ότι µε τις από 30.10.2009 και 
08.01.2010 αποφάσεις του ∆Σ ορίστηκε το ύψος της έκδοσης, το οποίο καλύφθηκε µε την έκδοση της Α’ και 
Β’ σειράς του ΜΟ∆. 
 
Η έκδοση των οµολογιών πραγµατοποιείται µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων του 
Εκδότη. Κάθε δυο χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά µετοχές (2.497) µετοχές παρέχουν το δικαίωµα 
προτίµησης για την απόκτηση 1 οµολογίας. 
 
Οι οµολογίες του ∆ανείου θα είναι ονοµαστικές, ενσώµατες, δεν θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. και θα 
εκδοθούν βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 του Ν. 3156/2003 και 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η 
τιµή διάθεσης των οµολογιών είναι στο 100% (par) της ονοµαστικής τους αξίας, ήτοι € 713,66. 
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Η από 06.11.2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε το εύρος του Λόγου και της Τιµής Μετατροπής ως 
εξής, ότι κάθε µία (1) οµολογία θα παρέχει στον οµολογιούχο δικαίωµα µετατροπής της, σε 2.000 έως 10.000 
κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας µε δικαίωµα ψήφου, η δε Ονοµαστική Αξία της Οµολογίας θα είναι 
έως € 10.000. Με τις από 25.10.2010, 14.01.2011, 23.02.2011, 11.03.2011 και 05.07.2011 αποφάσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) ορίστηκε ότι κάθε µία (1) οµολογία θα παρέχει 
στον οµολογιούχο δικαίωµα µετατροπής της, σε 2.099 κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας µε δικαίωµα 
ψήφου (περαιτέρω «Λόγος Μετατροπής»), η δε τιµή µετατροπής θα είναι ευρώ 0,34 ανά µετοχή (περαιτέρω 
«Τιµή Μετατροπής»). 
 
H προσαρµογή της τιµής των µετοχών εξαιτίας της έκδοσης του Οµολογιακού ∆ανείου, εφόσον απαιτείται, θα 
γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 2.6.3 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασµό µε την 
απόφαση 26/17.07.2008 (παράγραφος 1.3 Έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου) του ∆.Σ. του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την από 29.01.2009 απόφαση του ∆.Σ. του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

4.3 Λόγοι Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου 

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση της Β’ σειράς του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου ύψους 
µέχρι € 15.015.406,40, θα διατεθούν για την εξόφληση του πιστωθέντος τιµήµατος της από 14/10/2010 
πώλησης και µεταβίβασης στην Εταιρεία της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε.» και για την µείωση του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου (είτε µακροπρόθεσµου, είτε 
βραχυπρόθεσµου).   

4.4 ∆ιαδικασία Άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης στην Έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού 
∆ανείου 

Το δικαίωµα προτίµησης θα µπορεί να ασκηθεί εντός προθεσµίας 15 ηµερολογιακών ηµερών, η έναρξη και η 
λήξη της οποίας θα καθοριστεί από το ∆.Σ. της Εταιρείας και θα δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του 
Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα ανακοινωθεί στους µετόχους δια του 
τύπου, σύµφωνα µε το νόµο.  
 
Τα δικαιώµατα προτίµησης είναι µεταβιβάσιµα και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα συναλλαγών του Χ.Α. κατά τη διάρκεια της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης, πλην 
των τελευταίων τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών της προθεσµίας αυτής. Τα δικαιώµατα αυτά θα είναι 
πιστωµένα στους Λογαριασµούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ηµεροµηνία έναρξης 
διαπραγµάτευσής τους. 
 
Σε περίπτωση που από την άσκηση του συνόλου των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης, που ανήκουν σε ορισµένο 
επενδυτή θα προκύψουν κλασµατικές Οµολογίες (δηλ. Οµολογίες που υπολείπονται της µονάδας), οι 
δικαιούχοι προτίµησης θα µπορούν να ασκήσουν µόνο τόσα δικαιώµατα προτίµησης, ώστε να εγγραφούν για 
ακέραιο αριθµό Οµολογιών. ∆ικαιώµατα προτίµησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν µέχρι τη λήξη της 
προβλεπόµενης προθεσµίας ακυρώνονται. 
 
Οι µέτοχοι µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους είτε µέσω των καταστηµάτων της Τράπεζας Κύπρου 
∆ηµόσια Εταιρεία ΛΤ∆, είτε µέσω των εξουσιοδοτηµένων χειριστών τους. 
 
Οι µέτοχοι που επιθυµούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους µέσω των εξουσιοδοτηµένων χειριστών τους, θα 
αιτούνται την άσκηση των δικαιωµάτων από το χειριστή τους. 
 
Οι µέτοχοι που επιθυµούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους στα καταστήµατα της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια 
Εταιρεία ΛΤ∆ θα δηλώνουν τον αριθµό φορολογικού τους µητρώου και θα προσκοµίζουν την αστυνοµική 
τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ καθώς και τη σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης δικαιωµάτων 
για άσκηση δικαιώµατος προτίµησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασµού 
τους (ή από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) αν οι µετοχές τους έχουν καταχωρηθεί 
στον Ειδικό λογαριασµό στο Σ.Α.Τ.). Ταυτόχρονα, θα καταβάλλουν, χωρίς τη µεσολάβηση της Εταιρείας, σε 
ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, που θα ανοιχθεί για την παρούσα έκδοση του ΜΟ∆ το αντίτιµο για τα 
∆ικαιώµατα Προτίµησης τα οποία θα ασκήσουν. 
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Οι µέτοχοι οι οποίοι έχουν δικαιώµατα τα οποία δεν επαρκούν για την αγορά µιας οµολογίας θα πρέπει να 
προβούν σε απόκτηση επιπλέον δικαιωµάτων κατά την διαπραγµάτευση αυτών προκειµένου να 
συµπληρώσουν τον απαιτούµενο αριθµό δικαιωµάτων. 
 
∆ικαίωµα προεγγραφής 
 
Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης, παρέχεται στα πρόσωπα που ασκούν 
τα ανωτέρω δικαιώµατα προτίµησης το δικαίωµα να προεγγράφονται (∆ικαίωµα Προεγγραφής) στην ίδια τιµή 
διάθεσης για την απόκτηση επιπλέον οµολογιών, πέραν εκείνων που δικαιούνται να αποκτήσουν στο πλαίσιο 
άσκησης του βασικού δικαιώµατος προτίµησης, από τις οµολογίες που τυχόν θα µείνουν αδιάθετες.  
 
Μέτοχοι οι οποίοι έχουν µικρότερο αριθµό δικαιωµάτων από τον απαιτούµενο δεν θα µπορούν να 
συµµετάσχουν στην προεγγραφή αν πρώτα δεν έχουν ασκήσει τα αρχικά τους δικαιώµατα. 
 
Οι ασκήσαντες το ∆ικαίωµα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες οµολογίες, ενώ αν ο 
αριθµός των αδιάθετων οµολογιών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων 
επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά µε βάση τον αριθµό των αδιάθετων οµολογιών για τις 
οποίες θα έχουν προεγγραφεί και µέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. 
 
Ειδικότερα, συγχρόνως µε την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης, οι κάτοχοι αυτών θα µπορούν να 
ασκήσουν το ∆ικαίωµα Προεγγραφής µε την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήµατα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ ή και στους εξουσιοδοτηµένους χειριστές τους και µε την ταυτόχρονη 
χρέωση του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες οµολογίες για τις οποίες ασκούν το 
∆ικαίωµα Προεγγραφής. Η προεγγραφή θα γίνεται µε κατάθεση µετρητών ή µε χρέωση λογαριασµού 
καταθέσεων που τηρεί ο µέτοχος στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆. 
 
Ο ακριβής αριθµός αδιάθετων οµολογιών που θα αποκτήσουν οι ασκήσαντες ∆ικαίωµα Προεγγραφής θα 
καθοριστεί µε απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας, ενώ τα καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δε θα 
χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων οµολογιών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες 
∆ικαίωµα Προεγγραφής. 
 
Σε περίπτωση µη διάθεσης του συνόλου των οµολογιών (µε άσκηση δικαιωµάτων προτίµησης και 
προεγγραφής), οι τυχόν αδιάθετες οµολογίες θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του ∆.Σ. της Εταιρείας. 
 
Το ∆.Σ. της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε για την κατά την κρίση του διάθεση των οµολογιών που δεν θα 
αναληφθούν από τους υφιστάµενους µετόχους κατά την άσκηση εκ µέρους τους του δικαιώµατος 
προτίµησης. 
 
Η Εταιρεία θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου υπέρ των 
παλαιών µετόχων και την διάθεση τυχόν αδιάθετων οµολογιών µέσω του Ηµερήσιου ∆ελτίου Τιµών του Χ.Α. 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 06/11/2007 αποφάσισε ότι στην περίπτωση µη 
διάθεσης του συνόλου των οµολογιών (µετά την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης και προεγγραφής και 
κατόπιν της ελεύθερης διάθεσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οµολογιών που δεν καλύφθηκαν από τους 
δικαιούχους δικαιωµάτων προτίµησης), το ∆άνειο να εκδοθεί µέχρι του ποσού που καλύφθηκε. 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 06/11/2007 αποφάσισε να παράσχει σχετικά την 
εξουσιοδότηση στο ∆.Σ. της Εταιρείας για να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να ενεργήσει ό,τι 
είναι απαραίτητο για την έκδοση του ∆ανείου µε τους βασικούς όρους, όπως αποφασίστηκαν από την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 06/11/2007 και για την εξειδίκευση αυτών, την Έκδοση του 
Προγράµµατος και την κατάρτιση της σύµβασης µε τον εκπρόσωπο των Οµολογιούχων και γενικά να 
καθορίσει τους ειδικότερους και λοιπούς αναγκαίους όρους και να ενεργήσει ό,τι είναι απαραίτητο για την 
έκδοση, σύναψη, οργάνωση, διάθεση και εν γένει λειτουργία του ΜΟ∆. 
 
Τονίζεται ότι κάθε µέτοχος δύναται να ασκεί τα δικαιώµατά του, σύµφωνα µε την κατά τα ανωτέρω 
διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης της παρούσας έκδοσης του ∆ανείου, στα πλαίσια των 
αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας. 
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Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 κάθε νέο σηµαντικό στοιχείο, ουσιώδης 
ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλµα σχετικά µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, 
που µπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο 
που µεσολαβεί από την έγκριση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου έως τη λήξη της ∆ηµόσιας Προσφοράς, 
αναφέρεται σε συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συµφωνήσει να 
αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από τη δηµοσίευση του 
συµπληρώµατος, µπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση του συµπληρώµατος. 

4.5 Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα 

Το αναµενόµενο ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της παρούσας δηµόσιας προσφοράς 
ονοµαστικών οµολογιών µη διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές της Εταιρείας µε 
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων είναι το ακόλουθο: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 
06.11.2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) που αποφάσισε την έκδοση 

ΜΟ∆ 
25.10.2010 - 
14.01.2011 – 
23.02.2011 – 
11.03.2011 - 
05.07.2011 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) που εξειδίκευσε τους όρους του ΜΟ∆ 

08.08.2011 Έγκριση του περιεχοµένου του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου από το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
10.08.2011 Έγκριση από το ΧΑ για την αποκοπή και έναρξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων επί των οµολογιών  

11.08.2011 
∆ηµοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου σε µία ηµερήσια εφηµερίδα, εθνικής 
κυκλοφορίας και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο Η∆Τ του ΧΑ. 

11.08.2011 
∆ηµοσίευση Ενηµερωτικού ∆ελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr, στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gedsa.gr και στην ιστοσελίδα 
του Συµβούλου Έκδοσης, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆, www.bankofcyprus.gr) 

16.08.2011 Ανακοίνωση στο Η.∆.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για την αποκοπή των 
δικαιωµάτων, την περίοδο άσκησης δικαιωµάτων και την έναρξη και λήξη διαπραγµάτευσης των 
δικαιωµάτων στο ΜΟ∆. 

18.08.2011 Αποκοπή δικαιώµατος στην έκδοση ΜΟ∆  
22.08.2011 Ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων (record date)  
23.08.2011 Πίστωση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) των δικαιωµάτων στους λογαριασµούς 

των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 
24.08.2011 Έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης των δικαιωµάτων στην έκδοση ΜΟ∆  
01.09.2011 Λήξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων στην έκδοση ΜΟ∆  
07.09.2011 Λήξη περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων στην έκδοση ΜΟ∆  
12.09.2011  Ανακοίνωση για την κάλυψη του ΜΟ∆ και για την διάθεση τυχόν αδιάθετων δικαιωµάτων  
13.09.2011 ∆.Σ. της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) για την κάλυψη του ΜΟ∆  
15.09.2011 Ηµεροµηνία Έκδοσης ΜΟ∆ 

 
Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες και 
ενδέχεται να µεταβληθεί. Για την διαδικασία της έκδοσης ΜΟ∆ καθώς και για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής 
της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται. 

4.6 Γενικά 

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές, σύµφωνα µε το άρθρο 11α παρ. 2 του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως ισχύει, είναι εισηγµένες στο Χ.Α. και ως εκ τούτου τηρούνται σε άϋλη µορφή στα αρχεία 
της εταιρείας «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)» ή ως ο νόµος εκάστοτε 
ορίζει, διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Χαµηλής ∆ιασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και του 
καταστατικού της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL).  
 
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της µετοχής της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην 
VELL) είναι GRS254183007. Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι 
η Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110, 10441, Αθήνα. 
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Οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε ευρώ.  
 
Η µονάδα διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. είναι ο άυλος τίτλος µίας (1) µετοχής.  
 
∆εν υφίστανται περιορισµοί στην ελεύθερη µεταβίβαση των κινητών αξιών. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει σύµβαση Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης της µετοχής της και δε θα υπάρξει 
σταθεροποίηση της τιµής της µετοχής.  
 
Σύµφωνα µε δήλωση του Εκπροσώπου της Εταιρείας δεν υπάρχουν κοινωνίες µετόχων, συµφωνίες µεταξύ 
µετόχων µε οποιοδήποτε περιεχόµενο, δικαστική επιδίωξη ή επιδίωξη δικαιωµάτων ή αξιώσεων µετόχων από 
διεταιρικές συµβάσεις, άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας. 
 
Οι µετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί µίας ή περισσοτέρων µετοχών, τα δικαιώµατα 
των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο και, ελλείψει αυτού, θα αναστέλλεται η άσκησή τους. Οι 
συγκύριοι µετοχών ενέχονται από κοινού και ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της Eταιρείας 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις µετοχές 

4.6.1 ∆ικαιώµατα Μετόχων 

 
Οι µετοχές της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.E. (πρώην VELL)  είναι άυλες κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου και 
διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Χαµηλής ∆ιασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών στον κλάδο «Προσωπικά 
& Οικιακά Αγαθά - ∆ιαρκή Καταναλωτικά Αγαθά» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 
Κάθε µετοχή του Εκδότη ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις από την κείµενη νοµοθεσία και 
το Καταστατικό της Εταιρείας, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα 
οποία όµως δεν περιέχουν διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. 
 
Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του 
Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της 
Εταιρείας, έστω και εάν δεν έλαβαν µέρος σε αυτές οι µέτοχοι. 
 
Το καταστατικό της Γ.Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL)  δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα ή προνόµια υπέρ 
συγκεκριµένων µετόχων, ούτε περιορισµούς κατά συγκεκριµένων µετόχων. 
 
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι 
συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του 
Καταστατικού της Εταιρείας. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή ακολουθούν 
αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. 
 
Οι δανειστές των µετόχων και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να 
προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της 
Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη 
διοίκηση ή τη διαχείρισή της. 
 
Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, είναι δε 
εφαρµοστέο επί των σχέσεων αυτών το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ’ 
ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των 
τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. 
 
Για τη µεταβολή των δικαιωµάτων των µετόχων, οι ενέργειες που απαιτούνται είναι αυτές της σχετικής 
ισχύουσας νοµοθεσίας. 
 
∆ικαίωµα Μερίσµατος 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του καταστατικού της Εταιρείας σηµειώνεται ότι: 
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Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κ.∆.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η 
διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: 

 
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, όπως ορίζει ο 
Νόµος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. 
Σύµφωνα µε το Νόµο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο  
τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου µερίσµατος που 
προβλέπεται από το άρθρο 3  του Α.Ν. 148/1967.  

 
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.  
 
Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Καταστατικού της Εταιρείας, µπορεί το υπόλοιπο που αποµένει από τα καθαρά κέρδη, µετά την κράτηση για 
το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού και τη διανοµή πρώτου µερίσµατος, να διατεθεί συνολικά ή µερικά 
προς αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση νέων µετοχών, που παρέχονται στους µετόχους χωρίς 
πληρωµή, αντί για πρόσθετο µέρισµα. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 3α παρ. 3 
Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

 
Η καταβολή µερισµάτων διενεργείται εντός δύο (2) µηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και σε ηµεροµηνία που ορίζεται από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση ή, εάν υπάρχει εξουσιοδότηση στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Μέτοχοι που δεν εισέπραξαν εµπρόθεσµα τα µερίσµατά τους δεν δικαιούνται τόκου. 
Αξιώσεις για µερίσµατα που δεν καταβλήθηκαν, παραγράφονται µετά από πέντε (5) χρόνια από την 
ηµεροµηνία που έγιναν ληξιπρόθεσµα και απαιτητά. 
 
Η διανοµή προσωρινών µερισµάτων ή ποσοστών επιτρέπεται µόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες 
προ αυτής έχει δηµοσιευθεί σε ηµερήσια εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία, και στο ∆ελτίο Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών 
Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης αµέσως µετά την κατάρτιση και υποβληθεί στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία της Εταιρείας. Τα ως άνω διανεµόµενα 
προσωρινά µερίσµατα ή ποσοστά δεν δύνανται να υπερβούν το ήµισυ (50%) των κατά τη λογιστική 
κατάσταση καθαρών κερδών. 
 
Οποιαδήποτε διανοµή προς µετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44, 44α, 45, 46 και 46α Κ.Ν. 
2190/1920, όπως ισχύει. ∆εν υφίσταται οποιοσδήποτε περιορισµός ως προς την διανοµή του µερίσµατος. 
 
∆ικαιώµατα Ψήφου 
 
Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Συγκύριοι µετοχής, για 
να έχουν το δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη 
µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν 
αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. 
 
Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών 
Συνελεύσεων. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε 
αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος 
στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας, θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 
2190/1920 ως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος 
Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 
 
Μέτοχοι που δε συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε τη ρητή άδειά 
της. 
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∆ικαίωµα Προτίµησης 
 
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, περιλαµβανοµένης και της εισφοράς σε είδος, ή 
έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται το δικαίωµα προτίµησης σε 
ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα 
µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο. 
 
Μετά το τέλος της προθεσµίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την 
ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα 
πέντε (15) ηµερών, οι µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα 
από το ∆.Σ. της Εταιρείας.  
 
Το δικαίωµα προτίµησης ασκείται εντός της προθεσµίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που 
αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσµία αυτή, µε την επιφύλαξη τήρησης της προθεσµίας καταβολής κεφαλαίου, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
των δεκαπέντε (15) ηµερών. Σε περίπτωση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 
του ΚΝ. 2190/1920, η προθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη 
της απόφασης του διοικητικού συµβουλίου για τον προσδιορισµό της τιµής διάθεσης των νέων µετοχών. Στην 
περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να 
ορίσει προθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, την προθεσµία αυτή ή την τυχόν παράτασή 
της ορίζει µε απόφασή του το ∆.Σ. µέσα  στα προβλεπόµενα από το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 
χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να 
µνηµονεύεται και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο 
Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά 
τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης µπορούν να παραλειφθούν, 
εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και 
έλαβαν γνώση της προθεσµίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης ή δήλωσαν την 
απόφασή τους για την άσκηση ή µη του δικαιώµατος προτίµησης. Η Πρόσκληση για την άσκηση του 
δικαιώµατος προτίµησης µπορεί να αντικατασταθεί µε συστηµένη «επί αποδείξει» επιστολή.  
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 
και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιτρέπεται να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωµα 
προτίµησης, που προβλέπεται στην αµέσως προηγούµενη παράγραφο. Για τη λήψη παρόµοιας απόφασης, το 
∆.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, που αναφέρει τους λόγους, που 
επιβάλλουν τον περιορισµό ή την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης και δικαιολογεί την προτεινόµενη 
τιµή έκδοσης των νέων µετοχών. 
 
∆ικαίωµα στο προϊόν της Εκκαθάρισης  
 
Η εταιρεία λύεται: (α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούµενα αποφασιστεί από τη 
Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, (β) µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  (γ) όταν κηρυχθεί 
η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και (δ) µε δικαστική απόφαση σύµφωνα µε τα άρθρα 48 και 48α του 
Κ.Ν. 2190/1920. 

 
Στην περίπτωση που η λύση της Εταιρείας αποφασίσθηκε από τη Γ.Σ., η Γ.Σ. µε την ίδια απόφαση ορίζει και 
τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση µπορούν να είναι ένας (1) ως τρεις (3), 
µέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς µε τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρµοδιότητες του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, µε τις αποφάσεις της 
οποίας έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται. Ο διορισµός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια 
την παύση της εξουσίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 
 
Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, µόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να 
κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δηµοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύµων 
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισµό, του οποίου 
αντίγραφο υποβάλλεται στην αρµόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και 
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όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης δηµοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 7α παρ. 1 
περίπτωση ιβ’ του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. 
 
Οι λογαριασµοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των µετόχων, που επίσης αποφασίζει και για 
την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 
 
Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης µε έκθεση των αιτίων 
που παρεµπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 
 
Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, δίχως καθυστέρηση, τις εκκρεµείς υποθέσεις της Εταιρείας, να 
µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις 
αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το 
συµφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές µπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την 
εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή µεµονωµένα πάγια στοιχεία της, αλλά µόνο µετά την 
πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της. 
 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονοµικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, 
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ’ έτος, τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων µε έκθεση των αιτίων τα οποία παρεµπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το 
πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις τις οποίες 
δηµοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της 
Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων και διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της 
εταιρικής περιουσίας στους µετόχους κατά το λόγο συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. 
 
Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν µπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ηµεροµηνία έναρξης της 
εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης, πέραν της πενταετίας, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
49 παρ. 6 εδ β΄ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το στάδιο όµως της εκκαθάρισης σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να υπερβεί τη δεκαετία. 
 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, µπορούν µεταξύ άλλων: 
 

• να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το ∆.Σ. της Εταιρείας είναι υποχρεωµένο να 
συγκαλέσει την εν λόγω Γενική Συνέλευση ορίζοντας ηµεροµηνία συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν 
πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµέρα που επιδόθηκε η 
αίτηση στον Πρόεδρο του ∆.Σ. Οι µέτοχοι που προκάλεσαν τη σύγκληση της Συνέλευσης οφείλουν να 
προσδιορίσουν στην αίτησή τους το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική 
Συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της σχετικής 
αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της Εταιρείας, µε 
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία 
των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης 
καθώς και η ηµερήσια διάταξη. Οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την µετοχική τους 
ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος, 

• να ζητήσουν και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει µία φορά µόνο τη 
λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ηµέρα 
συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των 
µετόχων, η οποία δεν µπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από τη 
χρονολογία της αναβολής. Η µετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης 
και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε 
αυτήν δε, µπορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 
2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την µετοχική τους 
ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος, 
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• µε αίτησή τους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη Γενικής 
Συνέλευσης που έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο  δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα 
πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, επτά (7) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι 
αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο 
προηγούµενο εδάφιο, µε δαπάνη της Εταιρείας. Οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την 
µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού 
δικαιώµατος, 

• µε αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από την τακτική Γενική 
Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων 
τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία 
σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε 
άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάµενη σύµβαση της 
Εταιρείας µε αυτούς. Επίσης, µε αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία κατά 
τα ανωτέρω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει συγκεκριµένες πληροφορίες που 
ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση 
των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται για ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν 
αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται 
από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, µε απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη 
διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την 
Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν 
την µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του 
σχετικού δικαιώµατος, 

• µε αίτησή τους έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της 
περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι µε τις 
καταγγελλόµενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των 
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόµενες πράξεις πρέπει να 
έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των 
ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης µέσα στην οποία τελέσθηκαν. Οι αιτούντες µέτοχοι 
οφείλουν να αποδείξουν την µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά 
την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. 

• Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία µέσα σε προθεσµία πέντε (5) πλήρων ηµερών πριν 
από την Γενική Συνέλευση, και εφόσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση 
ή, εάν προτιµά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών 
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 
αρνηθεί την παροχή των ζητουµένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία 
αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης 
παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, µε 
απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια απόφαση το 
δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε, 

• Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου Μετοχικού 
Κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας παρά του αρµοδίου ∆ικαστηρίου της 
έδρας της Εταιρείας, εφόσον καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν 
ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται, όταν η 
αιτούσα µειοψηφία εκπροσωπείται στο ∆.Σ. της Εταιρείας. 

 
∆ιαπραγµατευσιµότητα των Μετοχών 
 
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος µίας (1) 
µετοχής. 
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Προτάσεις Εξαγοράς  
 
∆εν υφίστανται δεσµευτικές προτάσεις εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης των µετοχών.  
 
Σύµφωνα µε το Νόµο 3461/30.5.2006 και εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8, 
οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτά µετοχές και λόγω της απόκτησης αυτής το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου 
που κατέχει υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, υποχρεούται να 
απευθύνει υποχρεωτική δηµόσια πρόταση για το σύνολο των µετοχών της Εταιρείας. 
 
∆εν υφίστανται δηµόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 
τελευταία και την τρέχουσα χρήση. 

4.6.2 Φορολογία Μερισµάτων 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 2238/1994), όπως ισχύει κατόπιν της 
τροποποίησης του από το Ν.3842/2010, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων 
ορίστηκε σε 24% για τη χρήση 2010, ο οποίος µειώνεται εφεξής κατά 1% κάθε έτος µέχρι το ποσοστό 20% 
για τη χρήση 2014 και µετά. 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση στην 
Ελλάδα επί του ποσού των εισπραττόµενων µερισµάτων, η διανοµή των οποίων εγκρίθηκε από Γενικές 
Συνελεύσεις µέχρι την 31.12.2008. 
 
Για µερίσµατα που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις µετά την 01.01.2009 επιβάλλεται αυτοτελής 
φορολόγηση των µερισµάτων ή προµερισµάτων που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα 
µε συντελεστή 10%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την ανώνυµη εταιρεία και µε την παρακράτηση αυτή 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Με σχετική εγκύκλιο 
διευκρινίστηκε ότι σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται και τα κέρδη, ή αποθεµατικά παρελθουσών χρήσεων, 
που διανέµονται, ή κεφαλαιοποιούνται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται από την 1η 
Ιανουαρίου 2009 και µετά.  
 
Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3842/2010, για τα διανεµόµενα κέρδη που προκύπτουν από 
ισολογισµούς, οι οποίοι συντάσσονται µε ηµεροµηνία 31.12.2010 και εξής, ουδεµία παρακράτηση φόρου 
ενεργείται, ως φορολογούµενα τα εισοδήµατα αυτά στο όνοµα του νοµικού προσώπου. Ειδικότερα, για τα 
διανεµόµενα κέρδη, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, καταβάλλεται φόρος µε 
συντελεστή 40%. 
 
Τα ως άνω ισχύουν και για κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2011, 
ενώ, στην περίπτωση αυτή, από το φόρο 40% που οφείλεται αφαιρείται ο φόρος εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων, που καταβλήθηκε και αντιστοιχεί στα εισοδήµατα αυτά, σύµφωνα είτε µε την νέα διάταξη της 
παρ. 1(α) του άρθρου 109 του ΚΦΕ είτε µε τον ισχύοντα, κατά τον χρόνο φορολόγησης των εν λόγω 
κερδών, συντελεστή.  
 
Όταν δικαιούχος των µερισµάτων είναι ηµεδαπό φυσικό πρόσωπο, τότε το εισόδηµα αυτό φορολογείται µε 
τις γενικές διατάξεις και από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο φόρος 40% που καταβλήθηκε από το νοµικό 
πρόσωπο. 
 
Αν στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας περιλαµβάνονται και µερίσµατα ή κέρδη από τη 
συµµετοχή της σε άλλη ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία ή εταιρία περιορισµένης ευθύνης ή συνεταιρισµό, για τα 
οποία έχει καταβληθεί φόρος στα διανεµόµενα κέρδη, σε περίπτωση διανοµής κερδών, από το φόρο 40% που 
υποχρεούται να καταβάλει µε βάση τα ανωτέρω, αφαιρείται το µέρος του φόρου που έχει ήδη καταβληθεί και 
αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συµµετοχές. 
 
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού 
από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας.  
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Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη που πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι 
θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική 
εταιρεία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα) και συνεπώς περιέχεται στα 
κέρδη της µητρικής εταιρείας της επόµενης χρήσης. Τα µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρείας που 
σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον 
διανεµηθούν καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση.  

4.6.3 Φορολογία του κέρδους από την πώληση µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών  

 
Ο φόρος ή οι φόροι που επιβάλλονται εξαιτίας της πώλησης εισηγµένων µετοχών διαφοροποιούνται µε 
κριτήριο τον χρόνο που αποκτήθηκαν οι πωλούµενες µετοχές σύµφωνα µε το άρθρο 38 του ν. 2239/1994 και 
το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 2579/1998. Έτσι: 
 
(α) Πώληση µετοχών που έχουν αποκτηθεί µέχρι 31.12.2011 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν.2238/1994), όπως ισχύει κατόπιν της 
αντικατάστασής του από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3943/2011, προβλέπονται τα εξής:  
 
Για πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών που διενεργούνται από 1η Απριλίου 2011, 
επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2‰). Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης 
των µετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, 
χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και 
ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόµων. Ο εν λόγω 
φόρος επιβάλλεται τόσο σε χρηµατιστηριακές όσο και σε εξωχρηµατιστηριακές πωλήσεις µετοχών, καθώς και 
επί συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µέσω πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµατεύσεων. Η ΕΧΑΕ κατά το 
διακανονισµό των συναλλαγών που διενεργούνται στο Χρηµατιστήριο χρεώνει σε ηµερήσια βάση µε τον πιο 
πάνω φόρο τις Ανώνυµες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία 
παρέχουν υπηρεσίες θεµατοφυλακής, για λογαριασµό των πωλητών για όλες τις συναλλαγές πώλησης 
µετοχών που διακανονίστηκαν από τις πιο πάνω εταιρείες και ιδρύµατα.  
 
Τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησής τους 
απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος όταν ο πωλητής δεν υποχρεούται να τηρεί καθόλου βιβλία ή τηρεί 
βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Εάν ο πωλητής των ανωτέρω µετοχών τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ. η επιβολή του φόρου εισοδήµατος αναβάλλεται εφόσον ο πωλητής εµφανίζει τα κέρδη αυτά σε 
λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού µε προορισµό τον συµψηφισµό τυχόν ζηµιών που θα προκύψουν στο 
µέλλον από την πώληση µετοχών εισηγµένων ή όχι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Σε περίπτωση 
µεταγενέστερης διανοµής ή διάλυσης της επιχείρησης του πωλητή, τα κέρδη από την πώληση των µετοχών 
υποβάλλονται στον φόρο εισοδήµατος που κατ’ εκείνο τον χρόνο ισχύει σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις. Αν 
σε µια διαχειριστική περίοδο προκύψει ζηµία από πώληση µετοχών, το τυχόν υπόλοιπο της ζηµίας, που 
αποµένει µετά το συµψηφισµό µε τα εµφανιζόµενα στο ειδικό αποθεµατικό κέρδη ή ολόκληρο το ποσό της 
ζηµίας, αν δεν υφίσταται ειδικός λογαριασµός αποθεµατικού, µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό και δεν 
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Το ποσό αυτό συµψηφίζεται µε κέρδη που τυχόν θα 
προκύψουν στο µέλλον από πώληση  µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 
 
Όλα τα ανωτέρω εφαρµόζονται για µετοχές οι οποίες έχουν αποκτηθεί µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2011, 
ανεξαρτήτως του χρόνου πώλησής τους. 
 
(β) Πώληση µετοχών που έχουν αποκτηθεί από 01.01.2012 και µετά 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν µετά την 
αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3943/2011, τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά 
πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ. Β. Σ. από την πώληση µετοχών εισηγµένων 
στο Χ.Α., σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησης τους, φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, όταν οι 
µετοχές αυτές έχουν αποκτηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Ιανουαρίου 2012 και µετά. Για τον 
υπολογισµό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία λαµβάνεται η πραγµατική τιµή πώλησης των µετοχών 
στο Χ.Α., όπως αυτή αναγράφεται στο πινακίδιο που εκδίδει η Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών 
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Υπηρεσιών ή το πιστωτικό ίδρυµα που µεσολαβεί. Όταν η πώληση των µετοχών πραγµατοποιείται 
εξωχρηµατιστηριακά ή µέσω πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµατεύσεων, ως τιµή πώλησης λαµβάνεται αυτή 
που δηλώνεται στην ΕΧΑΕ για το διακανονισµό της συναλλαγής, και αν δεν δηλωθεί η τιµή κλεισίµατος της 
µετοχής κατά την ηµέρα της συναλλαγής. Για τον προσδιορισµό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, 
λαµβάνεται υπόψη η τυχόν ζηµία που προκύπτει µέσα στο ίδιο έτος από την ίδια αιτία. Αν από το 
συµψηφισµό προκύπτει ζηµία, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. 
 
Για την εφαρµογή των ανωτέρω, οι Ανώνυµες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή τα πιστωτικά 
ιδρύµατα, που χειρίζονται τις µετοχές των πελατών τους σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συστήµατος Άυλων 
Τίτλων, χορηγούν, µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Ιανουαρίου, στους δικαιούχους πελάτες τους 
κατάσταση κερδών ή ζηµιών που προέκυψαν κατά το προηγούµενο έτος από τις πωλήσεις µετοχών κάθε 
εταιρείας διακεκριµένα και συνολικά, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και ο 
αριθµός φορολογικού µητρώου.  
 
Τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ. Α. σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησής τους, που 
αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής µε βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται µε τις γενικές 
διατάξεις, όταν οι µετοχές αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από 1η Ιανουαρίου 2012 και µετά. Για 
τον προσδιορισµό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, λαµβάνεται υπόψη η τυχόν ζηµία που προκύπτει 
εντός του ίδιου έτους από την ίδια αιτία. 
 
Αν από το συµψηφισµό προκύπτει ζηµία, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του 
Κ.Φ.Ε.  
 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε τη 
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Τα ανωτέρω 
εφαρµόζονται για µετοχές οι οποίες αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2012 και µετά, ανεξαρτήτως του 
χρόνου πώλησής τους.  
 
Φόρος δωρεάς και κληρονοµιάς  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 2961/2001, η απόκτηση εισηγµένων µετοχών στο Χ.Α. αιτία θανάτου, 
δωρεάς ή γονικής παροχής υπόκειται σε φόρο κληρονοµιάς ή δωρεάς, ο οποίος υπολογίζεται µε βάση κλίµακα 
µε προοδευτικούς συντελεστές φορολογίας ανάλογα µε τον βαθµό συγγένειας µε τον κληρονοµούµενο / 
δωρητή.  
 
4.7 Πληροφορίες σχετικά µε τις Οµολογίες 

4.7.1 Γενικά 

Οι οµολογίες του ∆ανείου θα είναι ονοµαστικές, ενσώµατες, δεν θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. και θα 
εκδοθούν βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 του Ν. 3156/2003 και 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. 
 
Κάθε µία (1) οµολογία παρέχει στον Οµολογιούχο δικαίωµα µετατροπής της σε κοινές ονοµαστικές µετοχές 
της Εταιρείας. Το δικαίωµα µετατροπής οµολογιών σε µετοχές θα µπορεί να ασκηθεί κατά την 31.03, 30.06, 
30.09 και 31.12 κάθε έτους (περαιτέρω «Ηµεροµηνία Μετατροπής»). Εάν η Ηµεροµηνία Μετατροπής 
εκτείνεται πέραν της ηµεροµηνίας λήξεως της Β’ σειράς του ∆ανείου, τότε η Ηµεροµηνία Μετατροπής αυτή θα 
συντέµνεται, ώστε να συµπίπτει µε την Ηµεροµηνία Λήξεως της Β’ σειράς του ∆ανείου. Εάν οποιαδήποτε από 
τις ανωτέρω ηµεροµηνίες δεν είναι εργάσιµη ηµέρα, το δικαίωµα µετατροπής µπορεί να ασκηθεί κατά την 
αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, η οποία θα νοείται ως Ηµεροµηνία Μετατροπής. 
 
Το νόµισµα της οµολογίας είναι το ευρώ. 
 
Οι τίτλοι των οµολογιών µεταβιβάζονται ελεύθερα µε συµφωνία, παράδοση του τίτλου και σχετική 
επισηµείωση επ’ αυτού, που υπογράφεται από το µεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η µεταβίβαση θα ισχύει 
έναντι του Πληρεξουσίου Καταβολών, του Εκπροσώπου των Οµολογιούχων και του Εκδότη από την έγγραφη 
γνωστοποίησή της σε αυτούς. 
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4.7.2 ∆ικαιώµατα Οµολογιούχων 

Για τις απαιτήσεις τους εκ των Οµολογιών οι Οµολογιούχοι αποτελούν εγχειρόγραφους, ήτοι µη εµπραγµάτως 
ασφαλισµένους, δανειστές του Εκδότη. Σε περίπτωση πτώχευσης του Εκδότη ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε 
βάρος του, οι Οµολογιούχοι θα ικανοποιούνται µετά από τους δανειστές που κατέχουν εµπράγµατη ασφάλεια 
ή γενικό προνόµιο και συµµέτρως µε όλους τους υπόλοιπους εγχειρόγραφους δανειστές του Εκδότη. 
 
Οι Οµολογίες δεν παρέχουν δικαιώµατα ή πλεονεκτήµατα οποιασδήποτε µορφής στους Οµολογιούχους ούτε 
καθορίζεται οποιαδήποτε υποχρέωση ή προϋπόθεση, οικονοµικής ή άλλης µορφής, εκπληρωτέα από την 
Εταιρεία, πέραν των αναφερόµενων στους όρους έκδοσης των Οµολογιών και στο Πρόγραµµα του 
Οµολογιακού ∆ανείου. 
 
Οι Οµολογιούχοι, εφόσον δεν έχουν ασκήσει το δικαίωµα µετατροπής των Οµολογιών τους σε µετοχές της 
Εταιρείας, προηγούνται σε κάθε περίπτωση των µετόχων σε τυχόν εκκαθάριση της Εταιρείας. 
 
Το Πρόγραµµα του Οµολογιακού ∆ανείου περιέχει τους όρους που δεσµεύουν τον Οµολογιούχο και κάθε 
καθολικό ή ειδικό διάδοχό του, καθώς και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώµατα από τα ανωτέρω πρόσωπα. 
 
∆εν επιτρέπεται τροποποίηση των όρων του ∆ανείου µε όρους που είναι δυσµενέστεροι των αρχικών, εκτός 
εάν η συνέλευση των Οµολογιούχων έχει δώσει µε απαρτία και πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού 
ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου την έγκρισή της. 
 
Για την είσπραξη των ποσών του Χρέους ο Οµολογιούχος νοµιµοποιείται µε την παράδοση του τίτλου της 
οµολογίας και του τοκοµεριδίου στον Πληρεξούσιο Καταβολών. 
 
Με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα αναφέρονται στους όρους, στο Πρόγραµµα του ∆ανείου και στο παρόν 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο, η ολική εξόφληση των Οµολογιών και η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από 
αυτές γίνεται υποχρεωτικά µε την προσκόµιση των σωµάτων των τίτλων των Οµολογιών, στις οποίες έχουν 
ενσωµατωθεί αυτές και των τόκων και των λοιπών ωφεληµάτων µε την προσκόµιση των τοκοµεριδίων 
αντίστοιχα. Οι εγγραφές στο τηρούµενο Μητρώο Οµολογιούχων γίνονται µε επιµέλεια του εκπροσώπου των 
Oµολογιούχων. 
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος του ∆ανείου, ο Εκπρόσωπος των Οµολογιούχων εκπροσωπεί τους Οµολογιούχους 
έναντι του Εκδότη και των τρίτων και ενεργεί για την προάσπιση των συµφερόντων των Οµολογιούχων 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3156/2003, τους όρους και το Πρόγραµµα του ∆ανείου και τις αποφάσεις της 
συνελεύσεως των Οµολογιούχων. 
 
Με την επιφύλαξη της αµέσως κατωτέρω παραγράφου, από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη του ∆ανείου 
παύει η ανωτέρω αναφερόµενη εξουσία του Εκπροσώπου να εκπροσωπεί τους Οµολογιούχους και κάθε 
Οµολογιούχος ασκεί τα δικαιώµατά του ατοµικώς. 
 
Εάν το ∆άνειο εξασφαλίζεται µε εµπράγµατες ασφάλειες, ο Εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους Οµολογιούχους, 
δικαστικώς και εξωδίκως, και µετά τη λήξη του ∆ανείου, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3156/2003. 

4.7.3 Παραγραφή Αξιώσεων για Αποπληρωµή Κεφαλαίου & Καταβολή Τόκων 

Οι απαιτήσεις από το κεφάλαιο της Οµολογίας και από γεγενηµένους τόκους παραγράφονται µετά την 
παρέλευση είκοσι (20) και πέντε (5) ετών, αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί παραγραφής του 
Αστικού Κώδικα. Η παραγραφή της αξίωσης αρχίζει ως προς το κεφάλαιο, την εποµένη της ηµεροµηνίας 
λήξεως, επερχόµενης µε οποιονδήποτε τρόπο, της οµολογίας, και ως προς τους τόκους, την εποµένη της 
λήξης του έτους εντός του οποίου λήγει η Περίοδος Εκτοκισµού, κατά την οποία είναι καταβλητέοι οι τόκοι. 

4.7.4 Καταγγελία ∆ανείου 

Οι οµολογιούχοι θα έχουν το δικαίωµα να καταγγείλουν το ∆άνειο προ της λήξεώς του στις περιπτώσεις, που 
ορίζεται στο νόµο καθώς και µε απόφαση της Συνέλευσης των Οµολογιούχων, µε πλειοψηφία οµολογιούχων 
που συγκεντρώνουν ποσοστό 66,6% τουλάχιστον επί του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ∆ανείου, 
εάν συµβεί οποιαδήποτε από τις αµέσως κατωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις, ήτοι: 
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• Εάν η Εταιρεία παραβεί οποιαδήποτε συµφωνία ή (θετική ή αρνητική) υποχρέωση κατά τους όρους του 
Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου και η παράβαση αυτή παραµείνει αθεράπευτη επί ένα (1) µήνα µετά 
την έγγραφη γνωστοποίησή της από τον Εκπρόσωπο των Οµολογιούχων προς την Εταιρεία,  

 
• Εάν έχει τελεσιδικήσει υποβληθείσα αίτηση για υπαγωγή της Εταιρείας σε διαδικασία που εφαρµόζεται σε 
αναξιόχρεους οφειλέτες, αντίστοιχη µε εκείνη της πτώχευσης, ή δήλωση της Εταιρείας ότι αναστέλλει τις 
πληρωµές της ή εάν η Εταιρεία αναστείλει τις πληρωµές της ή καταρτίσει εξώδικο συµβιβασµό µε τους 
δανειστές της ή εάν διακόψει τις εργασίες της ή υπαχθεί σε οποιασδήποτε φύσεως διαδικασίες εξυγίανσης.  

 
• Εάν η Εταιρεία διαθέσει το ποσό του ∆ανείου για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που προβλέπεται.  
 
• Εάν επέλθει λύση (ή ληφθεί απόφαση για λύση) ή εκκαθάριση της Εταιρείας. 
 
• Εάν τα δοθέντα από την Εταιρεία στοιχεία, καταστάσεις ή άλλα έγγραφα είναι αναληθή ή παραπλανητικά ή 
υπάρξει ψευδής εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση. 

4.7.5 Συνέλευση Οµολογιούχων 

Κατά τη διάρκεια ισχύος του ∆ανείου οι Οµολογιούχοι συγκροτούν οµάδα, η οποία λαµβάνει αποφάσεις 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Πρόγραµµα του ∆ανείου και το Ν. 3156/2003. 
 
Αρµοδιότητες Συνέλευσης των Οµολογιούχων 
Η συνέλευση των Οµολογιούχων είναι µόνη αρµόδια να αποφασίζει για: 
α) καταγγελία του ∆ανείου, 
β) αντικατάσταση του Εκπροσώπου των Οµολογιούχων, 
γ) τροποποίηση των όρων του ∆ανείου, 
δ) τα θέµατα που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 6 (γ) του Ν. 3156/2003, 
ε) την παραίτηση από εµπράγµατες ασφάλειες ή την απελευθέρωση εγγυητή και 
στ) κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται στο νόµο ή στους όρους ή στο Πρόγραµµα του ∆ανείου. 
 
Σχετικά µε τη σύγκληση, την απαρτία, την λήψη αποφάσεων και την εν γενεί λειτουργία της συνέλευσης των 
Οµολογιούχων, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 για τις γενικές συνελεύσεις των 
µετόχων εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στον Ν. 3156/2003 καθώς και στους όρους του δανείου.  
 
Κατ’ εξαίρεση, η απόφαση της συνέλευσης των Οµολογιούχων για τροποποίηση του ∆ανείου µε όρους 
δυσµενέστερους των αρχικών για τους Οµολογιούχους λαµβάνεται µε απαρτία και πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ∆ανείου. 
 
Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τη συνέλευση των Οµολογιούχων καταχωρίζονται περιληπτικά σε 
πρακτικά, τα οποία τηρούνται από τον Εκπρόσωπο των Οµολογιούχων. Τα αντίγραφα των πρακτικών της 
συνέλευσης επικυρώνονται από τον Εκπρόσωπο των Οµολογιούχων. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26α του 
K.N. 2190/1920 δεν εφαρµόζεται. 
 
Οι αποφάσεις της συνέλευσης των Οµολογιούχων γνωστοποιούνται στον Εκδότη, εκτός εάν η συνέλευση 
αποφασίσει διαφορετικά, στον Πληρεξούσιο Καταβολών και στους Οµολογιούχους αµελλητί και µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο, µε επιµέλεια του Εκπροσώπου των Οµολογιούχων ή, κατ’ επιλογήν του Εκπροσώπου των 
Οµολογιούχων, µε δηµοσίευση σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα από εκείνες που προβλέπονται στο 
άρθρο 26 παρ. 2 εδ. γ’ του K.N. 2190/1920 µε δαπάνες του Εκδότη. Κατά τα λοιπά, για τη σύγκληση, τη 
λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων της συνέλευσης των Οµολογιούχων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
του K.N. 2190/1920 περί γενικών συνελεύσεων των µετόχων. 

4.7.6 Πρόσωπο που Συγκαλεί τη Συνέλευση των Οµολογιούχων 

Η συνέλευση των Οµολογιούχων συγκαλείται οποτεδήποτε από: 
1) τον Εκπρόσωπο των Οµολογιούχων ή 
2) το ∆.Σ. του Εκδότη ή 
3) τον Εκκαθαριστή ή 
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4) το σύνδικο της πτώχευσης του Εκδότη. 
 
Ένας ή περισσότεροι Οµολογιούχοι, που συγκεντρώνουν ποσοστό 50% τουλάχιστον επί του συνολικού 
ανεξόφλητου υπολοίπου του ∆ανείου µπορούν να ζητήσουν από τον Εκπρόσωπο των Οµολογιούχων την 
σύγκληση της συνέλευσης των Οµολογιούχων. 

4.7.7 Τόπος & ∆ιαδικασία Σύγκλησης Συνέλευσης των Οµολογιούχων 

Η Συνέλευση των Οµολογιούχων συνέρχεται στα γραφεία του Εκπροσώπου των Οµολογιούχων ή του Εκδότη 
ή εντός του νοµού της έδρας του Εκδότη. Η πρόσκληση της Συνέλευσης των Οµολογιούχων πρέπει να 
καθορίζει τουλάχιστον το οίκηµα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια. 
 
Η πρόσκληση δηµοσιεύεται µε ευθύνη του συγκαλούντος τη Συνέλευση και δαπάνες του Εκδότη πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την οριζόµενη για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως ηµεροµηνία σε µία 
ηµερήσια, οικονοµική εφηµερίδα από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 εδ. γ’ του Κ.Ν. 
2190/1920. Πρόσκληση για σύγκληση Συνέλευσης των Οµολογιούχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά 
την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Οµολογιούχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του 
ανεξόφλητου υπολοίπου του ∆ανείου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στη 
λήψη αποφάσεων. 
 
Τα άρθρα 26α παρ. 1, 27 και 32 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν εφαρµόζονται. 
 
Για να συµµετάσχει ο Οµολογιούχος στη Συνέλευση πρέπει να καταθέσει στον Εκπρόσωπο των 
Οµολογιούχων ή σε αναγνωρισµένο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα τις 
οµολογίες του και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας, εµπρόθεσµα δύο (2) πλήρεις ηµέρες πριν από την 
ηµέρα της συνεδρίασης. 
 
Κάθε οµολογία παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου στη Συνέλευση των Οµολογιούχων. 

4.7.8 Καταβολή Χρηµατικών Ποσών στους Οµολογιούχους 

Ο εκδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει στους οµολογιούχους τόκο, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθµικώς µε 
βάση έτος 360 ηµερών, επί της ονοµαστικής αξίας κάθε οµολογίας, από την Ηµεροµηνία Εκδόσεως της Β’ 
σειράς του ∆ανείου. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευµένος ανά εξάµηνο («Περίοδος Εκτοκισµού»).  
 
Η καταβολή τόκου θα γίνει στις 30.06 καθώς και στις 31.12 κάθε έτους. Εάν Περίοδος Εκτοκισµού εκτείνεται 
πέραν της ηµεροµηνίας λήξεως της Β’ σειράς του ∆ανείου, τότε η Περίοδος Εκτοκισµού αυτή θα συντέµνεται, 
ώστε να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία λήξεως της Β’ σειράς του ∆ανείου. 
 
Ο τόκος υπολογίζεται µε επιτόκιο ίσο µε το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον τεσσάρων 
ποσοστιαίων µονάδων (4%). 
 
Οι τίτλοι των οµολογιών θα έχουν προσαρτηµένα δώδεκα (12) τοκοµερίδια και η πληρωµή του τόκου θα 
γίνεται µε την προσκόµιση και ακύρωση του σχετικού τοκοµεριδίου, καθώς και την προσκόµιση 
πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας για όσους δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. 
 
Τα ποσά που οφείλονται, σύµφωνα µε τους όρους του ∆ανείου, από τον εκδότη προς τους οµολογιούχους, τα 
οποία αποκαλούνται συνοπτικά εφεξής «Χρέος», είναι πληρωτέα στη ∆ιεύθυνση Θεµατοφυλακής και 
Χρεογράφων του Πληρεξουσίου Καταβολών στην Αθήνα, η οποία ορίζεται ως αποκλειστικός τόπος πληρωµής 
του Χρέους. Για το σκοπό αυτό, ο εκδότης υποχρεούται να καταθέτει στον Πληρεξούσιο Καταβολών το 
συνολικό ποσό του Χρέους  σε διαθέσιµα ΕΥΡΩ το αργότερο στις 8:00 (ώρα Αθήνας) της ηµέρας λήξεως 
οµολογιών και καταβολής τόκων ή άλλης οφειλής από το Χρέος. Εάν η ηµέρα πληρωµής συµπέσει µε µη 
εργάσιµη ηµέρα, µετατίθεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Για την είσπραξη των ποσών του Χρέους ο 
οµολογιούχος νοµιµοποιείται µε την παράδοση του τίτλου της οµολογίας και του τοκοµεριδίου στον 
Πληρεξούσιο Καταβολών.  
 
Για την είσπραξη των ποσών του Χρέους ο Οµολογιούχος νοµιµοποιείται µε την παράδοση του τίτλου της 
οµολογίας ή του τοκοµεριδίου στον Πληρεξούσιο Καταβολών. Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης του συνόλου 
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των οµολογιών ενός τίτλου, ο τίτλος θα παραδίδεται από τον Πληρεξούσιο Καταβολών στον Εκδότη. Μετά 
την καταγγελία του ∆ανείου τα ποσά του Χρέους θα καταβάλλονται στους Οµολογιούχους απευθείας από τον 
Εκδότη. 
 
Ο Εκδότης, εάν δεν καταβάλει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε οφειλή του από το ∆άνειο, καθίσταται υπερήµερος 
µε µόνη την παρέλευση της δήλης ηµέρας κατά την οποία είχε υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της 
οφειλής. Στην περίπτωση αυτή, ο Εκδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει τόκο υπερηµερίας προς επιτόκιο 
ίσο µε το επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται προσαυξανόµενο κατά τον ανώτατο επιτρεπόµενο εκάστοτε επί 
οφειλών από τραπεζικές χορηγήσεις αριθµό εκατοστιαίων µονάδων (σήµερα δύο και µισή (2.5) µονάδες). Εάν 
παύσει ο διοικητικός ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθορισµός του ύψους του επιτοκίου υπερηµερίας επί 
οφειλών από τραπεζικές χορηγήσεις, το ως άνω επιτόκιο θα προσαυξάνεται κατά τον ανώτατο αριθµό 
εκατοστιαίων µονάδων, που επιτρέπει η τελευταία σε ισχύ διάταξη πριν την παύση του διοικητικού ή κατά 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθορισµού. Ο ανωτέρω τόκος δεν µπορεί να υπερβαίνει τον εξωτραπεζικό τόκο 
υπερηµερίας, εάν ο Οµολογιούχος δεν είναι τράπεζα ή, γενικότερα, πρόσωπο, το οποίο έχει δικαίωµα να 
απαιτήσει τον τραπεζικό τόκο υπερηµερίας. Οι ανωτέρω τόκοι υπερηµερίας λογίζονται και καταβάλλονται στις 
ηµεροµηνίες καταβολής τόκων. Για ληξιπρόθεσµους πάσης φύσεως τόκους ενός τουλάχιστον εξαµήνου ο 
Εκδότης υποχρεούται να καταβάλλει τόκο προς το αυτό ως άνω επιτόκιο υπερηµερίας. Οι τόκοι θα λογίζονται 
στις ηµεροµηνίες καταβολής τόκων. 
 
Εάν ο οµολογιούχος δεν εµφανιστεί για την είσπραξη κεφαλαίου ή τόκου κατά την ηµεροµηνία, που αυτά 
είναι εξοφλητέα, δεν έχει δικαίωµα απολήψεως τόκου για το µετά την παραπάνω ηµεροµηνία χρονικό 
διάστηµα, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ποσά έχουν καταβληθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

4.7.9 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ικαιοδοσία  

Το ∆άνειο διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, και ειδικότερα από τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως ισχύουν. Κάθε διαφορά από το δάνειο που ενδέχεται να προκύψει στο µέλλον, στην οποία 
περιλαµβάνεται και κάθε τυχόν δίκη κατά τη διαδικασία της εκτελέσεως ή λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού 
µέτρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 

4.7.10 Φορολογία Οµολογιών 

Ο φόρος εισοδήµατος επί του εσόδου του Οµολογιούχου από τους τόκους των οµολογιών βαρύνει τον Οµολογιούχο και 
θα παρακρατείται, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία σε συνδυασµό µε τη σύµβαση 
αποφυγής διπλής φορολογίας που ενδέχεται να ισχύει. Ως έσοδο (τόκος) από τις οµολογίες θεωρείται και η 
υπέρ την ονοµαστική αξία τιµή εξόφλησης των οµολογιών. Η σχετική παρακράτηση του αναλογούντος φόρου 
(σήµερα 10%) θα διενεργείται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Σύµφωνα µε την 
ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία, η παρακράτηση του αναλογούντος φόρου θα διενεργείται όχι από την εκδότρια 
αλλά από την τελευταία µεσολαβούσα τράπεζα, καταβάλλοντας, ποσοστό 90% του ποσού των τόκων και να 
προσκοµίζει τη σχετική βεβαίωση παρακράτησης για κάθε Οµολογιούχο, εντός των πρώτων δέκα (10) 
Εργασίµων Ηµερών του επόµενου µήνα από το µήνα καταβολής των τόκων. Οι Οµολογιούχοι που δεν είναι 
κάτοικοι Ελλάδος οφείλουν να προσκοµίζουν στον Πληρεξούσιο Καταβολών δέκα (10) Εργάσιµες Ηµέρες πριν 
την λήξη της πρώτης Περιόδου Εκτοκισµού του ∆ανείου και εφεξής ανά έτος πιστοποιητικό φορολογικής 
κατοικίας. 

4.7.11 ∆ιαδικασία Μετατροπής Οµολογιών σε Μετοχές 

 
Χρόνος ασκήσεως του ∆ικαιώµατος Μετατροπής 
 
Το δικαίωµα µετατροπής οµολογιών σε µετοχές θα µπορεί να ασκηθεί κατά την 31.03, 30.06, 30.09 και 31.12 
κάθε έτους (περαιτέρω «Ηµεροµηνία Μετατροπής»). Εάν η Ηµεροµηνία Μετατροπής εκτείνεται πέραν της 
ηµεροµηνίας λήξεως της Β’ σειράς του ∆ανείου, τότε η Ηµεροµηνία Μετατροπής αυτή θα συντέµνεται, ώστε 
να συµπίπτει µε την Ηµεροµηνία Λήξεως της Β’ σειράς του ∆ανείου. Εάν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω 
ηµεροµηνίες δεν είναι εργάσιµη ηµέρα, το δικαίωµα µετατροπής µπορεί να ασκηθεί κατά την αµέσως επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα, η οποία θα νοείται ως Ηµεροµηνία Μετατροπής. 
 
Λόγος και Τιµή Μετατροπής Οµολογιών σε Μετοχές 
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Κάθε µία (1) οµολογία παρέχει στον οµολογιούχο δικαίωµα µετατροπής της, σε 2.099 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές του Εκδότη (περαιτέρω «Λόγος Μετατροπής»), µε δικαίωµα ψήφου, η δε τιµή µετατροπής θα είναι € 
0,34 ανά µετοχή (περαιτέρω «Τιµή Μετατροπής»). 
 
Σε περίπτωση που από τη µετατροπή οµολογιών, που ανήκουν σε ορισµένο οµολογιούχο προκύψουν 
κλασµατικές µετοχές (δηλ. µετοχές που υπολείπονται της µονάδας), ο οµολογιούχος θα µπορεί να µετατρέψει 
µόνο τόσες οµολογίες, ώστε να λάβει ακέραιο αριθµό µετοχών. Για τις υπόλοιπες µη µετατρέψιµες για τον ως 
άνω λόγο οµολογίες, η Εταιρεία θα καταβάλλει στον οµολογιούχο κατά την εκάστοτε Ηµεροµηνία 
Μετατροπής σε µετρητά ποσό ίσο µε την ονοµαστική αξία της οµολογίας.  
 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3α παράγραφος 1 και 13 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920 
και της παροχής προηγούµενης άδειας από τους Οµολογιούχους σύµφωνα µε το νόµο, η τιµή µετατροπής και 
ο Λόγος Μετατροπής των οµολογιών θα αναπροσαρµόζονται, ώστε να διατηρούνται εκάστοτε ακέραια τα 
δικαιώµατα των Οµολογιούχων, ιδίως δε η σχέση µετατροπής των οµολογιών που ισχύει κατά την 
Ηµεροµηνία Έκδοσης του ∆ανείου, σε περίπτωση που µέχρι της λήξεως των οµολογιών συµβεί οποιοδήποτε 
από τα κατωτέρω γεγονότα («Εταιρική Πράξη»): 
 
(α) κατάτµηση ή σύντµηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών του Εκδότη, 
 
(β) διανοµή δωρεάν µετοχών από τον Εκδότη, 
 
(γ) διανοµή έκτακτου ειδικού µερίσµατος από τον Εκδότη, 
 
(δ) παροχή δικαιώµατος προαιρέσεως επί µετοχών του Εκδότη, 
 
(ε) οποιοδήποτε γεγονός που µπορεί να επιφέρει µεταβολή του αριθµού των µετοχών ή της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής, 
 
(στ) αύξηση κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και 
 
(ζ) έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου. 
 
Ειδικότερα, ο Λόγος Μετατροπής θα πολλαπλασιαστεί µε το κλάσµα που θα έχει αριθµητή τη 
χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής του Εκδότη κατά το κλείσιµο της προηγούµενης ηµέρας της Εταιρικής 
Πράξης και παρονοµαστή την προσαρµοσµένη χρηµατιστηριακή τιµή αυτής, λόγω της Εταιρικής Πράξης. Η 
Τιµή Μετατροπής θα πολλαπλασιαστεί µε το κλάσµα που θα έχει αριθµητή την προσαρµοσµένη 
χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής του Εκδότη, λόγω της Εταιρικής Πράξης, και παρανοµαστή τη 
χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής του Εκδότη κατά το κλείσιµο της προηγούµενης ηµέρας της Εταιρικής 
Πράξης. 
 
Αµέσως µετά την αναπροσαρµογή του Λόγου Μετατροπής και της Τιµής Μετατροπής των οµολογιών, η 
Εταιρεία θα ενηµερώνει εγγράφως τον Πληρεξούσιο Καταβολών και τον Εκπρόσωπο Οµολογιούχων, καθώς 
και τους Οµολογιούχους µε καταχώρηση στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α. 
 
Τρόπος Ασκήσεως του ∆ικαιώµατος Μετατροπής 
Το δικαίωµα µετατροπής ασκείται µε έγγραφη δήλωση που θα απευθύνει ο οµολογιούχος προς την Εταιρεία 
δια του Πληρεξουσίου Καταβολών τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες προ της Ηµεροµηνίας Μετατροπής, στην οποία 
θα επισυνάπτονται και θα παραδίδεται ο τίτλος των οµολογιών των οποίων ζητείται η µετατροπή. Εάν οι 
τίτλοι είναι πολλαπλοί, οι οµολογιούχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωµα µετατροπής ως προς το σύνολο ή 
µέρος των ακέραιων οµολογιών, που οι τίτλοι τους ενσωµατώνουν. 
 
Συνέπειες Μετατροπής Οµολογιών σε Μετοχές 
 
Από την Ηµεροµηνία Μετατροπής, εξοφλείται η υποχρέωση του Εκδότη να αποπληρώσει το κεφάλαιο των 
οµολογιών, ως προς τις οποίες ασκείται το δικαίωµα µετατροπής, ο δε Εκδότης οφείλει να καταβάλει στον 
Οµολογιούχο δεδουλευµένους τόκους έως την Ηµεροµηνία Μετατροπής. 
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Ο Οµολογιούχος δικαιούται µέρισµα από τα κέρδη της εταιρικής χρήσεως κατά την οποία ασκήθηκε το 
δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών. 
 
Το ∆.Σ. της Εταιρείας υποχρεούται µέχρι τη λήξη του επόµενου µήνα από την ηµέρα άσκησης του 
δικαιώµατος µετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρµόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του 
καταστατικού, µε την καταχώρηση της στο Μ.Α.Ε. και τη δηµοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στο τεύχος 
Ανώνυµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. 
 
Για την έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των µετοχών που προήλθαν από την µετατροπή των 
οµολογιών θα πρέπει ο Εκδότης εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της σχετικής περιόδου 
µετατροπής να υποβάλλει όλα τα απαιτούµενα προς τούτο δικαιολογητικά. Η προσαρµογή της τιµής και η 
έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα και προς τούτο απαιτείται να 
έχει δηµοσιευθεί στο Η.∆.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α., το αργότερο την προηγούµενη εργάσιµη της 
ηµέρας έναρξης διαπραγµάτευσης, σχετική ανακοίνωση. Ο Εκδότης οφείλει να ορίσει ως ηµεροµηνία έναρξης 
διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών το αργότερο την πέµπτη (5η) εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα έγκρισης 
της εισαγωγής. 
 
Ο Εκδότης οφείλει το αργότερο την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα από την ηµέρα λήψης της σχετικής απόφασης 
από το αρµόδιο όργανο του Εκδότη να γνωστοποιήσει στην ανώνυµη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 
Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε») σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του 
Συστήµατος Αϋλων Τίτλων (περαιτέρω «Σ.Α.Τ.») τη συνεπεία της µετατροπής των οµολογιών αύξηση του 
µετοχικού του κεφαλαίου, να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες και να προσκοµίσει τα απαιτούµενα 
εκάστοτε δικαιολογητικά για την πίστωση των νέων µετοχών στους λογαριασµούς των δικαιούχων. 

4.7.12 Εξόφληση Οµολογιών 

Τιµή εξόφλησης των οµολογιών είναι η ονοµαστική αξία των οµολογιών. Η ηµεροµηνία λήξης του ∆ανείου 
είναι η 7η επέτειος της ηµεροµηνίας έκδοσης της Α’ σειράς του ∆ανείου, ήτοι της 09.03.2010. 

4.7.13 ∆ικαίωµα Εκδότη Πρόωρης Εξόφλησης των Οµολογιών 

Σύµφωνα µε τους όρους και το Πρόγραµµα του ∆ανείου παρέχεται στην Εταιρεία ∆ικαίωµα Πρόωρης 
Εξόφλησης των Οµολογιών (Call Option) ως ακολούθως: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να προπληρώσει τη 
Β΄ σειρά του ∆ανείου, ολικά ή µερικά, κατ’ αναλογία σε όλους τους Οµολογιούχους βάσει των οµολογιών που 
κατέχει ο καθένας οποτεδήποτε, µετά την Ηµεροµηνία Έκδοσης της Β’ σειράς του ∆ανείου κατόπιν 
προηγούµενης έγγραφης ειδοποίησης προς τον Εκπρόσωπο των Οµολογιούχων τουλάχιστον ενός µηνός πριν. 
Το ανωτέρω δικαίωµα της Εταιρείας για πρόωρη εξόφληση των οµολογιών στους οµολογιούχους, θα ισχύει 
µόνο εφόσον το ποσό του ∆ανείου δεν έχει χρησιµοποιηθεί ολικά ή µερικά από την Εταιρεία για την 
εκπλήρωση του Σκοπού του ∆ανείου.  
 
Σε περίπτωση διάθεσης από την Εταιρεία µέρους του ποσού του ∆ανείου για το Σκοπό του ∆ανείου, το 
δικαίωµα της Εταιρείας για πρόωρη εξόφληση των οµολογιών στους οµολογιούχους θα ισχύει µόνο για το 
εναποµένον ποσό του ∆ανείου (το οποίο θα είναι κατατεθειµένο στον Ειδικό Λογαριασµό στον οποίο θα 
κατατεθούν τα έσοδα από την ∆ηµόσια Πρόσφορα του ΜΟ∆) που δεν έχει χρησιµοποιηθεί από την Εταιρεία 
για το Σκοπό του ∆ανείου. Ως εκ τούτου, αν η Εταιρεία αποφασίσει την πρόωρη εξόφληση του ΜΟ∆, το ποσό 
που θα επιστραφεί θα προέρχεται µόνο από τον Ειδικό Λογαριασµό και θα ισχύει µόνο για το εναποµείναν 
ποσό του ΜΟ∆ που δεν έχει διατεθεί για τον Σκοπό του ∆ανείου.  

4.7.14 ∆ικαίωµα Πρόωρης Εξόφλησης του Οµολογιούχου 

Ο οµολογιούχος διατηρεί το δικαίωµα πρόωρης, εν όλω ή εν µέρει, εξόφλησης των οµολογιών που κατέχει. 
Το δικαίωµα πρόωρης εξόφλησης του οµολογιούχου µπορεί να ασκηθεί µετά την πάροδο τριών (3) ετών από 
την Ηµεροµηνία Έκδοσης της Β’ σειράς του ∆ανείου. Ειδικότερα, το δικαίωµα πρόωρης εξόφλησης µπορεί να 
ασκηθεί, αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση - δήλωση του οµολογιούχου προς τον Εκπρόσωπο των 
Οµολογιούχων τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες πριν την 31η Μαρτίου, 30η Ιουνίου, 30η Σεπτεµβρίου και 
31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους µετά την πάροδο των τριών (3) ετών ως ανωτέρω και µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξεως της Β’ σειράς του ∆ανείου, και η προεξόφληση θα πραγµατοποιείται κατά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες. 
Εάν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ηµεροµηνίες δεν είναι εργάσιµη ηµέρα, τα παραπάνω ισχύουν για την 
αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί στην πρόωρη εξόφληση εντός της κατά 
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τα άνω προθεσµίας και έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την πρόωρη εξόφληση µόνο κατόπιν αιτιολογηµένης 
απόφασής της, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση διαθέσεως των κεφαλαίων του ∆ανείου σύµφωνα µε το σκοπό 
του ∆ανείου. 

4.7.15 Έξοδα, Φόροι, Τέλη και Εισφορές σχετικά µε την Έκδοση του ΜΟ∆ 

Την Εταιρεία βαρύνουν εξ ολοκλήρου όλα τα έξοδα και οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές και 
λοιπές επιβαρύνσεις (πλην φόρου εισοδήµατος), που έγιναν ή θα γίνουν λόγω της εκδόσεως της Β’ σειράς του 
∆ανείου, της διαθέσεως, καλύψεως και εξυπηρετήσεώς του καθώς και οι δαπάνες που τυχόν θα προκύψουν ή 
θα καταστούν αναγκαίες λόγω µη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων της Εταιρείας από το ∆άνειο. 

4.7.16 Πληρεξούσιος Καταβολών 

Πληρεξούσιος Καταβολών ορίζεται η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία ΛΤ∆. Ο Πληρεξούσιος Καταβολών δεν 
έχει άλλες υποχρεώσεις έναντι του Εκδότη ή των Οµολογιούχων εκτός από εκείνες που καθορίζονται ρητά 
στο Πρόγραµµα του ∆ανείου. Ο Πληρεξούσιος Καταβολών µπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε µε έγγραφη 
δήλωσή του προς τον Εκδότη και τον Εκπρόσωπο των Οµολογιούχων πριν από δέκα (10) τουλάχιστον 
ηµέρες. Ο Πληρεξούσιος Καταβολών µπορεί να αντικατασταθεί µε κοινή έγγραφη συµφωνία του Εκδότη και 
του εκάστοτε Πληρεξουσίου Καταβολών, η οποία ανακοινώνεται στους Οµολογιούχους αµελλητί και µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο µε επιµέλεια του νέου Πληρεξουσίου Καταβολών. Σε περίπτωση παύσεως πληρωµών ή 
πτωχεύσεως ή λύσεως (πλην λόγω συγχωνεύσεως) του Πληρεξουσίου Καταβολών ή αν αυτός τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή γενικώς αφαιρεθεί από τον ίδιο η διαχείριση κατ’ εφαρµογή διοικητικών µέτρων, ο 
Εκδότης υποχρεούται να διορίσει νέο Πληρεξούσιο Καταβολών και να ανακοινώσει το διορισµό στους 
Οµολογιούχους αµελλητί µε δηµοσίευση σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα από εκείνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 εδ. γ του κ.ν. 2190/1920. Οι ανωτέρω ανακοινώσεις περί νέου 
Πληρεξουσίου Καταβολών περιλαµβάνουν και τη διεύθυνση του καταστήµατος που θα ορίζεται τόπος 
πληρωµής του Χρέους. 

4.7.17 ∆ιοργανωτής 

Η ∆ιοργάνωση του ΜΟ∆ για λογαριασµό της Εταιρείας έχει ανατεθεί στην εταιρεία Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια 
Εταιρεία ΛΤ∆ µε την οποία η Εταιρεία έχει υπογράψει έγγραφή σύµβαση ανάθεσης της διοργάνωσης. Ο 
διοργανωτής ενεργεί σύµφωνα µε όσα ειδικότερα αναφέρονται στη σχετική σύµβαση. 

4.7.18 Εκπρόσωπος Οµολογιούχων 

Ως Εκπρόσωπος των Οµολογιούχων έχει συµφωνηθεί να διοριστεί από τον Εκδότη, δυνάµει σχετικής 
σύµβασης, η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία ΛΤ∆, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 170 και 
εκπροσωπείται νόµιµα.  
 
Εκπρόσωπος των Οµολογιούχων µπορεί να ορίζεται µόνο πιστωτικό ίδρυµα ή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Ά 195/17.08.2007), που επιτρέπεται να 
παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία αναδόχου έκδοσης κινητών αξίων. Το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 
3156/2003 σχετικά µε την απαγόρευση ορισµού εκπροσώπου των οµολογιούχων εφαρµόζεται ως εκάστοτε 
ισχύει.  

4.7.19 Εξουσίες και Καθήκοντα Εκπροσώπου Οµολογιούχων 

Κατά τη διάρκεια του ∆ανείου, ο Εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους Οµολογιούχους έναντι του Εκδότη και των 
τρίτων, και ενεργεί για την προάσπιση των συµφερόντων των Οµολογιούχων σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.3156/2003, τους όρους και το Πρόγραµµα του ∆ανείου και τις αποφάσεις της συνέλευσης των 
Οµολογιούχων. Ο Εκπρόσωπος δεν έχει έναντι των Οµολογιούχων άλλες υποχρεώσεις εκτός από εκείνες που 
καθορίζονται ρητά στους παρόντες όρους και στο ν. 3156/2003. 
 
Ο Εκπρόσωπος τηρεί Μητρώο Οµολογιούχων, στο οποίο εγγράφονται όλοι οι κύριοι των οµολογιών του 
παρόντος ∆ανείου και παρακολουθεί τις µεταβολές στα πρόσωπα αυτών.  
 
Ο Εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους Οµολογιούχους δικαστικώς και εξωδίκως. Ειδικώς: 
 
(α) Όπου κατά τις κείµενες διατάξεις απαιτείται η εγγραφή του ονόµατος του Οµολογιούχου, εγγράφεται η 
επωνυµία του Εκπροσώπου των οµολογιούχων και ο ακριβής προσδιορισµός του Οµολογιακού ∆ανείου, µε 
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την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 58 του ν.2533/1997, όπως ισχύει, και του Κανονισµού 
Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), όπως εκάστοτε 
ισχύει. 
 
(β) Ο Εκπρόσωπος των οµολογιούχων ασκεί, στο όνοµα του, µε µνεία της ιδιότητας του και ότι ενεργεί για 
λογαριασµό της οµάδας των Οµολογιούχων, χωρίς να απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση από τη Συνέλευση των 
Οµολογιούχων, εκτός εάν τέτοια ειδική εξουσιοδότηση απαιτείται κατά τους όρους του Οµολογιακού ∆ανείου 
ή της σύµβασης ορισµού του Εκπροσώπου, τα κάθε είδους ένδικα µέσα και βοηθήµατα, τακτικά και έκτακτα, 
µε τα οποία σκοπείται η παροχή οριστικής ή προσωρινής ένδικης προστασίας, τις κάθε είδους διαδικαστικές 
πράξεις και ενέργειες κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης περιλαµβανοµένης και της κατάσχεσης, 
της αναγγελίας και επαλήθευσης των απαιτήσεων των οµολογιούχων σε πλειστηριασµούς, πτωχεύσεις, ειδικές 
ή δικαστικές εκκαθαρίσεις και τις δίκες που αφορούν την εκτέλεση ή την πτώχευση και κάθε άλλη διαδικασία 
αναγκαστικής ή συλλογικής εκτέλεσης. 
 
(γ) Για την παραίτηση από ένδικο βοήθηµα ή ένδικο µέσο, την υποβολή αίτησης πτώχευσης ή για την άσκηση 
των εκ του νόµου παρεχόµενων δικαιωµάτων τους σε περίπτωση που ο Εκδότης ή άλλος υπόχρεος 
αποτελέσει αντικείµενο ρύθµισης µε σχέδιο αναδιοργάνωσης, σύµφωνα µε τους όρους του Οµολογιακού 
∆ανείου, καθώς και για το συµβιβασµό, µε την σύναψη συµφωνίας συνδιαλλαγής του άρθρου 103 του Ν. 
3588/2007 µε τον Εκδότη, απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των Οµολογιούχων. 
 
Πράξεις του Εκπροσώπου των Οµολογιούχων, ακόµη και αν είναι καθ' υπέρβαση της εξουσίας του, δεσµεύουν 
τους Οµολογιούχους και τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους τους έναντι του Εκδότη και των τρίτων, 
εκτός εάν ο Εκδότης ή ο τρίτος γνώριζαν την υπέρβαση της εξουσίας.  
 
Οι Οµολογιούχοι αναγνωρίζουν ως έγκυρες και ισχυρές τις πράξεις στις οποίες τυχόν θα προβεί ο Εκπρόσωπος 
βασιζόµενος σε αποφάσεις της Συνελεύσεως των Οµολογιούχων. 
 
Με την επιφύλαξη της αµέσως επόµενης παραγράφου, από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη του ∆ανείου 
παύουν οι ανωτέρω εξουσίες του Εκπροσώπου και κάθε Οµολογιούχος ασκεί ατοµικά τα δικαιώµατά του. 
∆ιατηρείται µόνο η εξουσία του Εκπροσώπου για την έκδοση των πάσης φύσεως βεβαιώσεων και 
πιστοποιητικών που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 3156/2003 και αφορούν στο 
διάστηµα από την έκδοση του ∆ανείου µέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη του. Εννοείται ότι οι ανωτέρω 
βεβαιώσεις και πιστοποιητικά δεν θα εκδίδονται από τον Εκπρόσωπο παρά µόνο σε σχέση µε οτιδήποτε αυτός 
έχει πραγµατική γνώση υπό την ιδιότητά του αυτή. 
 
Εάν το ∆άνειο εξασφαλίζεται µε εµπράγµατες ασφάλειες, ο Εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους Οµολογιούχους, 
δικαστικώς και εξωδίκως, και µετά τη λήξη του ∆ανείου, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3156/2003. 
 
Ο διορισµός και η αντικατάσταση του Εκπροσώπου καθώς και οι ανακοινώσεις του προς τους Οµολογιούχους 
γνωστοποιούνται στους Οµολογιούχους αµελλητί και µε κάθε πρόσφορο τρόπο, µε επιµέλεια του 
Εκπροσώπου των Οµολογιούχων ή κατ’ επιλογήν του Εκπροσώπου των Οµολογιούχων, µε δηµοσίευση σε µία 
ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 εδ γ’ του κ.ν. 2190/1920 
µε δαπάνες του Εκδότη. 
 
Ο Εκπρόσωπος υποχρεούται να τηρεί χωριστή έντοκη κατάθεση, στην οποία καταθέτει, αµέσως µετά την 
τυχόν είσπραξή τους, τα κεφάλαια που προορίζονται για την εξόφληση υποχρεώσεων από το ∆άνειο, µε την 
επιφύλαξη των οριζοµένων στους όρους του ∆ανείου περί πληρωµών και Πληρεξουσίου Καταβολών. Στο 
λογαριασµό γίνεται ειδική µνεία ότι αυτή αποτελεί χωριστή περιουσία διακριτή από την περιουσία του 
Εκπροσώπου. Τα κεφάλαια και οι τόκοι της ως άνω κατάθεσης αποδίδονται στους οµολογιούχους κατά το 
λόγο των απαιτήσεων καθενός από αυτούς, όπως ορίζεται στο οµολογιακό δάνειο. Εµπράγµατη ασφάλεια που 
παρέχεται για λογαριασµό των οµολογιούχων και κεφάλαια που κατατίθενται στον Εκπρόσωπο κατά τα 
ανωτέρω για λογαριασµό των Οµολογιούχων ή κινητές αξίες που κατατίθενται σε αυτόν δεν υπόκεινται σε 
κατάσχεση, συµψηφισµό ή άλλου είδους δέσµευση από τον ίδιο τον Εκπρόσωπο ή τους δανειστές του ούτε 
περιλαµβάνονται στην πτωχευτική περιουσία του. 
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Ο Εκπρόσωπος για την ικανοποίηση ιδίων απαιτήσεων του κατά του Εκδότη, πλην των αναφεροµένων στην 
παρ. 16 του άρθρου 4 του ν.3156/2003 δεν έχει δικαίωµα συµψηφισµού ή κατάσχεσης ή επίσχεσης ή 
οποιοδήποτε προνόµιο επί των κεφαλαίων που καταβάλλονται και των κινητών αξιών που κατατίθενται σε 
αυτόν από τον Εκδότη ή από τρίτους, µε σκοπό την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Εκδότη από το 
Οµολογιακό ∆άνειο. 
 
Η αµοιβή και τα πάσης φύσεως έξοδα του Εκπροσώπου που πραγµατοποιήθηκαν προς όφελος των 
Οµολογιούχων ικανοποιούνται µε τις απαιτήσεις της τρίτης σειράς των προνοµίων του άρθρου 975 του 
Κ.Πολ.∆. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από τον Εκπρόσωπο, η αµοιβή και τα 
πάσης φύσεως έξοδα του Εκπροσώπου, που πραγµατοποιήθηκαν προς όφελος των Οµολογιούχων από την 
πρώτη πράξη εκτελέσεως και µέχρι την είσπραξη, λογίζονται ως έξοδα της εκτέλεσης κατά το άρθρο 975 του 
Κ.Πολ.∆. 

4.7.20 Ευθύνη Εκπροσώπου Οµολογιούχων 

Ο Εκπρόσωπος ευθύνεται έναντι των Οµολογιούχων κατά τους όρους του Οµολογιακού ∆ανείου για δόλο και 
βαριά αµέλεια. Ο Εκπρόσωπος που διορίσθηκε ακύρως και αποδέχθηκε το διορισµό του ενώ γνώριζε την 
ακυρότητα, καθώς και αυτός που υπαιτίως παρέλειψε να αντικατασταθεί, ευθύνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της διοίκησης αλλότριων, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη από αδικοπραξία. 

4.7.21 Παραίτηση – Αντικατάσταση Εκπροσώπων Οµολογιούχων 

Ο Εκπρόσωπος των Οµολογιούχων µπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε µε έγγραφη δήλωσή του προς τον 
Εκδότη και τους Οµολογιούχους πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες. 
 
Ο Εκπρόσωπος µπορεί να αντικατασταθεί µε απόφαση της Συνέλευσης των Οµολογιούχων, η οποία 
λαµβάνεται µε τους όρους απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως προβλέπεται στους όρους του δανείου, 
διαφορετικά σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 3156/2003. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται νέος 
Εκπρόσωπος των Οµολογιούχων, εφόσον ο προηγούµενος παραιτηθεί, ή είναι άκυρος ο διορισµός του ή 
ανακληθεί. 
 
Αν ο Εκπρόσωπος των Οµολογιούχων απολέσει, οποτεδήποτε µετά το διορισµό του τις ιδιότητες της 
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.3156/2003 ή συντρέξει στο πρόσωπό του κώλυµα της παραγράφου 3 
άρθρ. 4 του Ν.3156/2003, υποχρεούται να παραιτηθεί. Αν δεν παραιτηθεί ή δεν αντικατασταθεί µε απόφαση 
της Συνέλευσης των Οµολογιούχων ως άνω, αντικαθίσταται µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 
έδρας του Εκδότη που εκδίδεται κατά τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 739 επ. Κ.Πολ.∆.) µετά 
από αίτηση του Εκδότη ή οποιουδήποτε οµολογιούχου. Σε κάθε περίπτωση ακυρότητας ή έκπτωσης 
Εκπροσώπου ακολουθείται η διαδικασία αντικατάστασης αυτού µε απόφαση της Συνέλευσης, ως άνω. 
 
Ο νέος Εκπρόσωπος των Οµολογιούχων, συγχρόνως µε την ανάληψη των καθηκόντων του, µε δήλωσή του 
που κοινοποιείται στον Εκδότη, προσχωρεί στη σύµβαση διορισµού του αρχικού Εκπροσώπου και εφεξής 
αντικαθιστά τον προηγούµενο Εκπρόσωπο. Ο αντικατασταθείς Εκπρόσωπος υποχρεούται αµελλητί να 
αποδώσει στον αντικαταστάτη τα κατατεθειµένα για λογαριασµό των οµολογιούχων κεφάλαια και τις 
κατατεθείσες κινητές αξίες και να του παραδώσει όλα τα έγγραφα και βιβλία που αφορούν το Οµολογιακό 
∆άνειο. Ως προς τις συναλλαγές που αφορούν το Οµολογιακό ∆άνειο, δεν ισχύουν έναντι του αντικαταστάτη 
οι διατάξεις περί τραπεζικού απορρήτου. Ο Εκπρόσωπος των Οµολογιούχων που αντικαταστάθηκε ευθύνεται 
έναντι του Εκδότη και των οµολογιούχων για πράξεις ή παραλείψεις του µέχρι την αντικατάστασή του από το 
νέο Εκπρόσωπο. 
 
Σε επείγουσες περιπτώσεις και για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος, η προσωρινή αντικατάσταση 
Εκπροσώπου των Οµολογιούχων και ο προσωρινός διορισµός νέου πραγµατοποιείται µε απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας του Εκδότη, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του 
Κ.Πολ.∆. µετά από αίτηση του Εκδότη ή οποιουδήποτε οµολογιούχου. 

4.8 Μείωση ∆ιασποράς 

Ακολούθως παρατίθεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας πριν την παρούσα έκδοση του µετατρέψιµου 
οµολογιακού δανείου και την µετοχική σύνθεση µετά την έκδοση του ΜΟ∆ µε την παραδοχή ότι όλοι οι 
παλαιοί µέτοχοι θα συµµετάσχουν στην έκδοση του ΜΟ∆ και όλοι θα µετατρέψουν τις οµολογίες τους σε 
µετοχές.  
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ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ 06.05.2011 
ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 

ΜΟ∆ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Μέτοχοι 
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΨΗΦΟΥ** % 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΜΕΤΟΧΩΝ*** 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΨΗΦΟΥ** % 
Σπυρίδων Τασόγλου του 
Αναστασίου 11.359.650 11.359.650 21,62% 20.908,001 20.908,001 21,62% 
Γεώργιος ∆ηµητρίου του 
Ευαγγέλου 11.048.400 11.048.400 21,03% 20.334.376 20.334.376 21,03% 

Blake Assets* 10.190.040 10.190.040 19,40% 18.753.960 18.753.960 19,40% 

Λοιποί Μέτοχοι 19.932.670 19.932.670 37,95% 36.703.503 36.703.503 37,95% 

 52.530.760 52.530.760 100,00% 96.699.840 96.699.840 100,00% 
*Ελέγχεται από Κωνσταντίνο Βελάνη 
**Βάσει του Ν. 3556/2007  
***Βάσει των ποσοστών συµµετοχής, όλοι οι παλαιοί µέτοχοι θα λάβουν 21.040 µετατρέψιµες οµολογίες οι οποίες όταν θα 
µετατραπούν σε µετοχές θα αυξηθεί αυτός κατά 44.162.960 (21.040 οµολογίες επί 2.099 µετοχές που αντιστοιχεί σε κάθε οµολογία) 
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από Εταιρεία µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας µε την παραδοχή ότι µόνο ο κ. Γ. 
∆ηµητρίου θα συµµετάσχει στην έκδοση του ΜΟ∆ και κανένας άλλος από τους µετόχους της Εταιρείας:   
 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

  ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ 06.05.2011 
ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ΜΟ∆ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Μέτοχοι 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΨΗΦΟΥ** 
% 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΨΗΦΟΥ** 
% 

Σπυρίδων Τασόγλου του 
Αναστασίου 11.359.650 11.359.650 21,62% 11.359.650 11.359.650 

18,37% 

Γεώργιος ∆ηµητρίου του 
Ευαγγέλου 11.048.400 11.048.400 21,03% 20.334.376 20.334.376 

32,89% 

Blake Assets* 10.190.040 10.190.040 19,40% 10.190.040 10.190.040 16,48% 

Λοιποί Μέτοχοι 19.932.670 19.932.670 37,95% 19.932.670 19.932.670 32,25% 

 ΣΥΝΟΛΟ 52.530.760 52.530.760 100,00% 61.813.160 61.822.856 100,00% 

*Ελέγχεται από Κωνσταντίνο Βελάνη 
**Βάσει του Ν. 3556/2007  

 
Σηµειώνεται ότι η παρούσα δηµόσια προσφορά ονοµαστικών οµολογιών µη διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., 
µετατρέψιµων σε µετοχές της Εταιρείας µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων µε την 
έκδοση οµολογιακού δανείου παρέχει το δικαίωµα στους κατόχους των οµολογιών να µετατρέψουν τις 
οµολογίες που θα αποκτήσουν µε κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές της Εταιρείας. Ως εκ τούτου 
δύναται, υπό ορισµένες συνθήκες (εφόσον οι υφιστάµενοι µέτοχοι είτε δεν ασκήσουν τα δικαιώµατα 
προτίµησης στην κάλυψη του ∆ανείου είτε στη συνέχεια δεν µετατρέψουν τις οµολογίες που απέκτησαν σε 
µετοχές), να προκύψει µείωση του ποσοστού συµµετοχής των υφιστάµενων µετόχων στο µετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρείας. 
 
Σηµειώνεται ότι δεν έχει καταστεί γνωστό στην Εταιρεία, εάν οι µεγαλύτεροι µέτοχοι µε ποσοστό άνω του 5% 
ή τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών της οργάνων προτίθενται να λάβουν µέρος στην 
∆ηµόσια Προσφορά, ή εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εγγραφεί για περισσότερο από το 5% της 
∆ηµόσιας Προσφοράς µε την εξαίρεση του κ. Γεώργιου ∆ηµητρίου ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα συµµετάσχει 
στην έκδοση της Β’ σειράς του ΜΟ∆ µε βάση το ποσοστό που του αναλογεί. Επιπλέον, ο κ. Γ. ∆ηµητρίου θα 
συµµετάσχει στο δικαίωµα προεγγραφής αναλογικά µε βάση τον αριθµό των αδιάθετων οµολογιών, στην 
περίπτωση που υπάρχουν αδιάθετες οµολογίες, µε το ποσό των € 7,63 εκατ περίπου 
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4.9 Προορισµός των Νέων Κεφαλαίων 

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση της Β’ σειράς του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου ύψους 
µέχρι € 15.015.406,40 θα διατεθούν για την εξόφληση του πιστωθέντος τιµήµατος της από 14/10/2010 
πώλησης και µεταβίβασης στην Εταιρεία της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε.» ύψους € 10.780 χιλ. και το υπόλοιπο θα χρησιµοποιηθεί για την µείωση του τραπεζικού δανεισµού 
του Οµίλου (είτε µακροπρόθεσµου, είτε βραχυπρόθεσµου). 
 
Σηµειώνεται ότι από το συνολικό τίµηµα ύψους € 18.100 χιλ. έχει δοθεί ως προκαταβολή στον κ. Γ. 
∆ηµητρίου (εκ των µετόχων της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.) ποσό ύψους € 7.320.000 και αποµένει ποσό 
ύψους € 10.780.000 για την πλήρη εξόφληση του τιµήµατος. Το εν λόγω ποσό θα καλυφθεί από τα έσοδα 
της έκδοσης της Β’ σειράς του ΜΟ∆.  
 
Το ποσό της προκαταβολής για την εξαγορά του 100% της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ανήλθε σε € 7.320 χιλ. 
και καλύφθηκε ως εξής:  
 

� Ποσό ύψους € 7.217,68 χιλ. από τα έσοδα της Ά σειράς του ΜΟ∆ και  
� Ποσό ύψους € 102,32 χιλ. από ίδια κεφάλαια. 

 
Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δηµοσιοποίηση των προνοµιακών πληροφοριών που σχετίζονται µε τη διάθεση 
των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3340/2005 και της απόφασης ∆Σ της ΕΚ 
3/347/12-7-2005, ως εκάστοτε ισχύουν. Οποιαδήποτε επένδυση χρηµατοδοτείται από το Μετατρέψιµο 
Οµολογιακό ∆άνειο, θα ανακοινώνεται αµελλητί στους επενδυτές, βάσει της σχετικής νοµοθεσίας. 
 
Η ανωτέρω αναφερόµενη διάθεση των κεφαλαίων που θα προκύψει από την έκδοση του µετατρέψιµου 
οµολογιακού δανείου και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, προσεγγιστικά, παρατίθεται ακολούθως: 
 

Ποσά σε € 2011 Σύνολο 

Εξόφληση τιµήµατος εξαγοράς της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  10.780.000 10.780.000 

Μείωση τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου 4.110.406,40 4.110.406,40 

∆απάνες Έκδοσης  125.000 125.000 

Σύνολο 15.015.406,40 15.015.406,40 

 
Σε περίπτωση µερικής κάλυψης του ΜΟ∆, προτεραιότητα θα δοθεί στην εξόφληση του τιµήµατος εξαγοράς 
της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Σε περίπτωση δε που υπάρχει µερική κάλυψη της Β’ σειράς του ΜΟ∆ και 
υπολείπεται του ποσού για την εξόφληση του τιµήµατος, η διαφορά θα καλυφθεί από τραπεζικό δανεισµό.  
 
Μετά την Ηµεροµηνία Έκδοσης του ∆ανείου, η Εταιρεία δεσµεύεται να ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό, την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο Αθηνών σχετικά µε την οριστική διαµόρφωση του 
προορισµού των κεφαλαίων, µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα της έκδοσης. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεσµεύεται να ενηµερώνει τη ∆ιοίκηση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε τις αποφάσεις 25/17.7.2008 του ∆.Σ του Χ.Α και 7/448/11.10.2007 
του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση 
µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου. Η ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων 
κεφαλαίων γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α, της Εταιρείας και του Ηµερήσιου ∆ελτίου 
Τιµών του Χ.Α. 
 
Η Εταιρεία θα επιλέξει την Τράπεζα στην οποία θα καταθέσει το ποσό της Β’ σειράς του ∆ανείου, προκειµένου 
να διασφαλιστεί ότι το ποσό αυτό θα χρησιµοποιηθεί από την Εταιρεία µόνο για τους ανωτέρω περιοριστικά 
αναφερόµενους λόγους στο Σκοπό του ∆ανείου 
 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να προπληρώσει τη Β’ σειρά του ΜΟ∆ ολικά ή µερικά κατ’ αναλογία σε όλους 
τους οµολογιούχους βάσει των οµολογιών που κατέχει ο καθένας, οποτεδήποτε µετά την Ηµεροµηνία 
Έκδοσης της Β’ σειράς του ΜΟ∆, κατόπιν προηγούµενης έγγραφης ειδοποίησης προς τον Εκπρόσωπο των 
Οµολογιούχων τουλάχιστον προ ενός µηνός. Το ανωτέρω δικαίωµα της Εταιρείας για πρόωρη εξόφληση των 
οµολογιών στους οµολογιούχους, θα ισχύει µόνο εφόσον το ποσό του ΜΟ∆ δεν έχει χρησιµοποιηθεί ολικά ή 
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µερικά από την Εταιρεία για την εκπλήρωση του Σκοπού του ΜΟ∆. Σε περίπτωση διάθεσης από την Εταιρεία 
µέρους του ποσού του ∆ανείου για το Σκοπό του ΜΟ∆, το δικαίωµα της Εταιρείας για πρόωρη εξόφληση των 
οµολογιών στους οµολογιούχους θα ισχύει µόνο για το εναποµένον ποσό του ΜΟ∆ που δεν έχει 
χρησιµοποιηθεί από την Εταιρεία για το σκοπό του ΜΟ∆. Σε περίπτωση διάθεσης από την Εταιρεία µέρους 
του ποσού του ΜΟ∆ για το Σκοπό του ΜΟ∆, το δικαίωµα της Εταιρείας για πρόωρη εξόφληση των οµολογιών 
στους οµολογιούχους θα ισχύει µόνο για το εναποµένον ποσό του ∆ανείου (το οποίο θα είναι κατατεθειµένο 
στον Ειδικό Λογαριασµό στον οποίο θα κατατεθούν τα έσοδα από την ∆ηµόσια Πρόσφορα του ΜΟ∆) που δεν 
έχει χρησιµοποιηθεί από την Εταιρεία για το Σκοπό του ∆ανείου. Ως εκ τούτου, αν η Εταιρεία αποφασίσει την 
πρόωρη εξόφληση του ΜΟ∆, το ποσό που θα επιστραφεί θα προέρχεται µόνο από τον Ειδικό Λογαριασµό και 
θα ισχύει µόνο για το εναποµείναν ποσό του ΜΟ∆ που δεν έχει διατεθεί για τον Σκοπό του ∆ανείου.  
 

4.10 ∆απάνες Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου 

Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης του ∆ανείου ενδεικτικά περιλαµβάνουν την προµήθεια διοργάνωσης του 
∆ανείου, τις αµοιβές ειδικών συµβούλων, κλπ που τυχόν θα χρειασθούν µέχρι την έκδοση του ∆ανείου και 
εκτιµώνται στο ποσό των € 120 χιλ. περίπου και θα καλυφθούν από τα αντληθέντα κεφάλαια της έκδοσης.  
 
 
Αµοιβή Συµβούλου Έκδοσης και ∆ιοργανωτή µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου  
Αµοιβή Εκπροσώπου Οµολογιούχων (κατ’ ανώτατο)  
Προµήθεια ∆ιαχείρισης και Υπηρεσίες δικτύου  

66 χιλ. 

∆ιάφορα Έξοδα (εκτυπωτικά και λοιπά). 5,0 χιλ. 
Έκτακτος Οικονοµικός έλεγχος – Νοµικός έλεγχος 49,5 χιλ.  
Σύνολο 120,5 χιλ.  

 

4.11 Σύγκρουση Συµφερόντων  

∆εν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ της Εταιρείας και των φυσικών και νοµικών προσώπων που 
συµµετείχαν στην έκδοση της Β’ σειράς του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου 
 
Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτ∆  θα λάβει αµοιβές ως Σύµβουλος Έκδοσης για την παρούσα δηµόσια 
προσφορά ονοµαστικών οµολογιών µη διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές της Εταιρείας 
µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων καθώς και για τη διάθεση του δικτύου της κατά τη 
διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης και προεγγραφής στην κάλυψη του ∆ανείου. Επίσης θα 
λάβει προµήθεια υπό την ιδιότητά της ως Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου Οµολογιούχων του 
∆ανείου (βλέπε ανωτέρω ενότητα «∆απάνες Έκδοσης»). 
 
Ο Σύµβουλος Έκδοσης ή συνδεδεµένες µε αυτόν εταιρίες είναι ανεξάρτητες από την Εταιρία, µε την εξαίρεση 
του γεγονότος ότι η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία ΛΤ∆ συνεργάζεται µε την Εκδότρια και τις θυγατρικές 
της στα πλαίσια της καθηµερινής δραστηριότητας της ως τραπεζικό ίδρυµα. 
 
Σηµειώνεται ότι, πλην της σύναψης σύµβασης ανάθεσης καθηκόντων Συµβούλου Έκδοσης την παρούσα 
δηµόσια προσφορά ονοµαστικών οµολογιών µη διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές της 
Εταιρείας µε την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων 
µετόχων, τη σύµβαση διάθεσης του δικτύου για τη διενέργεια της έκδοσης της Β’ σειράς του ΜΟ∆ και της 
ανάληψης του ρόλου του Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου Οµολογιούχων του ∆ανείου υφίστανται 
συναλλαγές και χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της συνήθους συναλλακτικής 
δραστηριότητας της Εταιρίας και των θυγατρικών της µε την Τράπεζα Κύπρου, οι κυριότερες των οποίων είναι 
οι ακόλουθες: 
 

� σύµβαση πίστωσης µε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασµό και έκδοσης εγγυητικών επιστολών 
� σύµβαση συνεργασίας για τη χρηµατοδότηση αγοράς αγαθών/υπηρεσιών 
� σύναψη συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης και factoring.  
 

Ειδικότερα, τα υπόλοιπα δανείων κατά την 30.06.2011 του Οµίλου Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε την Τράπεζα Κύπρου 
διαµορφώθηκαν σε € 5.310,01 χιλ. τα υπόλοιπα factoring του Οµίλου Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ διαµορφώθηκαν σε € 
1.719 χιλ., τα υπόλοιπα των καταθέσεων που διατηρεί ο Όµιλος διαµορφώθηκαν στο ποσό των € 200 χιλ. και 
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$ 0,5 χιλ. και τα υπόλοιπα leasing του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε € 3.782,7 χιλ. Η Εταιρεία διατηρεί έντοκη 
κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου ύψους € 2.250 χιλ. προς εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής που εξέδωσε η 
Τράπεζα Κύπρου.  
 
Tέλος υφίστανται 6.696.000 ενεχυριασµένες µετοχές ιδιοκτησίας του κ. Σπ. Τασόγλου ως εγγύηση τραπεζικού 
δανεισµού που έχει λάβει η Εταιρεία υπέρ της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία ΛΤ∆. 
 
Η Τράπεζα Κύπρου: 
 

� ∆εν κατέχει µετοχές της Εταιρίας ή των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών. 
� ∆εν έχει άµεσο ή έµµεσο οικονοµικό συµφέρον από την επιτυχία της προσφοράς, πλην της σύναψης 

σύµβασης ανάθεσης καθηκόντων Συµβούλου καθώς και τη σύµβαση διάθεσης του δικτύου για τη 
διενέργεια της αυξήσεως. 

� ∆εν έχει οποιαδήποτε συµφωνία µε τους βασικούς µετόχους της Εταιρίας, πλην ενδεχόµενων 
δανειοληπτικών, εξασφαλιστικών και χρηµατιστηριακών συµβάσεων µέσω των οποίων διενεργούνται 
τραπεζικές και χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Ειδικότερα, η Τράπεζα Κύπρου έχει εγκρίνει δάνειο για 
την χρηµατοδότηση της συµµετοχής του κ. Γ. ∆ηµητρίου στην έκδοση της Β΄ σειράς του ΜΟ∆ υπέρ 
παλαιών µετόχων. 

 
Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα συµφέροντα τα οποία είναι σε γνώση του Συµβούλου Έκδοσης και 
έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του Συµβούλου από την 
Εταιρεία. 
 
 
5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Με την από 15/11/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, τροποποιήθηκε η επωνυµία της Μητρικής 
εταιρείας από «VELL INTERNATIONAL GROUP Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Συσκευών» σε «Γ.Ε. 
∆ηµητρίου Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος της σε «Γ.Ε. ∆ηµητρίου Α.Ε.Ε.» 
(εφεξής «η Μητρική»). 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, εµφανίζονται αναλυτικά οι εταιρείες οι οποίες περιλαµβάνονται στις 
δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της «Γ.Ε. ∆ηµητρίου Α.Ε.Ε.», για την περίοδο που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 (εφεξής «ο Όµιλος»): 

 

Επωνυµία Εταιρείας ∆ραστηριότητα Έδρα
Ποσοστό 

Συµµετοχής
Μέθοδος ενσωµάτωσης

Άµεσο Έµµεσο

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εµπορική Ελλάδα Μητρική

ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ 

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – 

ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εµπορική Ελλάδα 100,00% Ολική ενσωµάτωση

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εµπορική Ελλάδα 100,00% Ολική ενσωµάτωση

G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L. Εµπορική Ιταλία 99,00% Ολική ενσωµάτωση

SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Εµπορική & 

Παροχή 

υπηρεσιών

Ελλάδα 99,96% Ολική ενσωµάτωση

DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & 

ΜΕΣΩΝ

Εµπορική Ελλάδα 99,98% Ολική ενσωµάτωση

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO DI CORFU 

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ξενοδοχειακές 

και τουριστικές 

επιχειρήσεις

Ελλάδα 79,95% Ολική ενσωµάτωση

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παροχή 

υπηρεσιών
Ελλάδα 65,00% Ολική ενσωµάτωση

 

 

 

2. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ PRO FORMA ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

2.1 Εξαγορά θυγατρικής «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» 

Η Μητρική εταιρεία υπέγραψε στις 14.10.2010, την οριστική σύµβαση εξαγοράς του 100% της εταιρείας  
«Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε». 
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Από την ηµεροµηνία αυτή και εφεξής, οι οικονοµικές καταστάσεις της νέας θυγατρικής (και των θυγατρικών 
αυτής) ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, µε τη µέθοδο της πλήρους 
ενσωµάτωσης. 

Ο Όµιλος «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε» που αποκτήθηκε (εφεξής «Όµιλος ∆ηµητρίου») περιλαµβάνει 
τις ακόλουθες εταιρείες: 

Επωνυµία Εταιρείας ∆ραστηριότητα Έδρα
Ποσοστό 

Συµµετοχής

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εµπορική Ελλάδα

Μητρική 

(εξαγορασθέντος 

Οµίλου)

G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L. Εµπορική Ιταλία 99,00%

SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Εµπορική & 

Παροχή 

υπηρεσιών

Ελλάδα 99,96%

DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ
Εµπορική Ελλάδα 99,98%

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO 

DI CORFU ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ξενοδοχειακές 

και τουριστικές 

επιχειρήσεις

Ελλάδα 79,95%

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παροχή 

υπηρεσιών
Ελλάδα 65,00%

 

Το τίµηµα της εξαγοράς των ανωτέρω µετοχών ανήρθε στο ποσό των ευρώ δεκαοκτώ εκατοµµυρίων εκατό 
χιλιάδων (€ 18.100.000). 

Οι συναλλαγές λογίστηκαν µε τη µέθοδο της εξαγοράς και η υπεραξία που προέκυψε κατά € 8.007.684,76 
αναγνωρίστηκε στα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου. 

Η Εύλογη αξία και η Λογιστική αξία των Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων του «Οµίλου Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», όπως αυτά έχουν προσωρινά αποτιµηθεί κατά την ηµεροµηνία της πρώτης 
ενσωµάτωσης (14.10.2010), παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Εύλογη αξία Λογιστική αξία

Ηµεροµηνία ενσωµάτωσης: 14.10.2010 14.10.2010 14.10.2010

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια 14.694.921,24 14.694.921,24

Επενδυτικά ακίνητα 26.840.542,15 26.840.542,15

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.890.275,74 790.275,74

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 231.176,00 231.176,00

Αναβαλλόµενη απαίτηση φόρου εισοδήµατος 479.692,35 479.692,35

Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 29.619,85 29.619,85

45.166.227,33 43.066.227,33

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 10.977.547,89 10.977.547,89

Πελάτες 24.701.836,93 24.701.836,93

Προκαταβολές και άλλες απαιτήσεις 3.314.827,17 3.314.827,17

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 203.600,00 203.600,00

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.421.186,07 1.421.186,07

40.618.998,06 40.618.998,06

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 85.785.225,39 83.685.225,39

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 16.139.752,98 16.139.752,98

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 3.510.641,39 3.510.641,39

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 299.220,36 299.220,36

Λοιπές προβλέψεις 189.540,12 189.540,12

Αναβαλλόµενη υποχρέωση φόρου εισοδήµατος 1.603.116,08 1.183.116,08

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 468.750,00 468.750,00

22.211.020,93 21.791.020,93

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές 16.426.758,98 16.426.758,98

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 30.040.946,10 30.040.946,10

Βραχυπρόθεσµες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων 1.996.228,68 1.996.228,68

Βραχυπρόθεσµες δόσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 142.800,00 142.800,00

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 78.958,95 78.958,95

Άλλες υποχρεώσεις και µεταβατικοί λογαριασµοί 4.295.931,65 4.295.931,65

52.981.624,36 52.981.624,36

Σύνολο υποχρεώσεων 75.192.645,29 74.772.645,29

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 10.592.580,10 8.912.580,10

Μείον: ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 500.264,85

Εύλογη αξία Καθαρής Θέσης που αποκτήθηκε 10.092.315,25

Τίµηµα εξαγοράς 18.100.000,00

Υπεραξία από απόκτηση θυγατρικής 8.007.684,75
 

Η ολοκλήρωση της αποτίµησης των ανωτέρω αποκτήσεων θα πραγµατοποιηθεί εντός δώδεκα µηνών από την 
ηµεροµηνία εξαγοράς τους (14.10.2010). 
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2.2 Πώληση θυγατρικής «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» 

Την 9/07/2010 υπεγράφη, µεταξύ της Μητρικής και του πωλητή, τροποποίηση της σύµβασης για την 
απόκτηση των µετοχών της «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Συσκευών», την 
οποία η Μητρική είχε αποκτήσει την 29/01/2009. 

∆υνάµει της ως άνω τροποποίησης, το τίµηµα αγοράς των µετοχών, το οποίο είχε αρχικά συµφωνηθεί στο 
ποσό των €3.300.000, περιορίστηκε στο συνολικό ποσό του €1.790.000. 

Από το ως άνω τίµηµα, το ποσό των €1.365.000 και το ποσό των €125.000 καταβλήθηκαν στον πωλητή την 
29/01/2009 και 9/07/2010 αντίστοιχα και το υπολειπόµενο ποσό των €300.000 ορίσθηκε να καταβληθεί στον 
πωλητή έως την 30η Σεπτεµβρίου 2010, µε την παράδοση σε αυτόν 300.000 µετοχών της Μητρικής, η οποία 
επέχει θέση ολοσχερούς εξόφλησης του ανωτέρω υπολειπόµενου ποσού. 

Έτσι, µε την από 06/09/2010 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων σε 
συνδυασµό µε την από 29/09/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μητρικής, αποφασίσθηκε η 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και η έκδοση 300.000 µετοχών 
ονοµαστικής αξίας € 0,34 και τιµής διάθεσης € 0,34 για την εξόφληση της παραπάνω υποχρέωσης. 

Μετά τον ως άνω περιορισµό του τιµήµατος εξαγοράς, η µητρική µείωσε ισόποσα την αξία της συµµετοχής 
της και περιόρισε ανάλογα τις υποχρεώσεις της προς τον πωλητή. 

 

Στα πλαίσια επιχειρηµατικού εξορθολογισµού των δραστηριοτήτων του Οµίλου, η µητρική εταιρεία πώλησε 
την 14/10/2010 το σύνολο των µετοχών της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 
Α.Ε.Ε.Η.Σ.» στην εταιρεία «NUFER ENTERPRISES LIMITED» που εδρεύει στην Κύπρο. 

Το τίµηµα πώλησης του συνόλου των µετοχών της θυγατρικής ανήρθε στο ποσό των €300.000,  από το 
οποίο εξοφλήθηκε µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010 το ποσό των €99.790 και το υπόλοιπο ποσό 
διακανονίστηκε σε δύο δόσεις, πληρωτέες την 30/6/2011 και την 31/12/2011. 

 

2.3 ∆ιακοπή συνεργασίας µε τον ιταλικό οίκο «DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L.» 

Από την 15/02/2010, έπαυσε η αποκλειστική διανοµή των προϊόντων του Ιταλικού οίκου «DE’LONGHI 
APPLAINCES S.R.L.» από τη Μητρική εταιρεία,. 

Σε συνέχεια του παραπάνω γεγονότος και µετά από πρόταση του οίκου De’Longhi για άλλης µορφής 
συνεργασία και τη διενέργεια σχετικών διαπραγµατεύσεων, στις 16/4/2010 υπεγράφη µεταξύ της εταιρείας 
και του οµίλου εταιρειών De’Longhi µνηµόνιο συνεργασίας. 

Την 21/5/2010 υπεγράφη σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και της DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L. (εφεξής «η 
Σύµβαση»), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο από 16/4/2010 µνηµόνιο συνεργασίας. 

Σύµφωνα µε την ως άνω Σύµβαση, µεταξύ άλλων, αναγνωρίστηκε από τον οίκο του εξωτερικού η 
συνεισφορά της Μητρικής στη διανοµή των προϊόντων De’Longhi στην Ελλάδα (goodwill) και σε αντάλλαγµα 
η Μητρική έλαβε – χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού – µετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 
40% του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρείας (DE’LONGHI KENWOOD HELLAS Α.Ε.) που συστήθηκε 
µε µετατροπή της τότε υφιστάµενης Kenwood Applainces Hellas M.Ε.Π.Ε. 

Η DE’LONGHI KENWOOD HELLAS Α.Ε., έχει πλέον την αποκλειστική διανοµή στην Ελλάδα τόσο των 
προϊόντων De’Longhi και Kenwood όσο και λοιπών προϊόντων µε άλλα σήµατα, των οποίων έχει αναλάβει τη 
διανοµή στην Ελλάδα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Όµιλος και η Μητρική αναγνώρισε την εύλογη αξία των µετοχών που έλαβε έναντι 
του goodwill της επί ετών διανοµής των προϊόντων De’Longhi στην Ελλάδα που παραχώρησε, ποσού 
€710.000 (τις οποίες κατέταξε στα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία). Η 
εκτίµηση της εύλογης αξίας διενεργήθηκε από ανεξάρτητο αποτιµητή. 

Περαιτέρω, επί των µετοχών που κατέχει η Μητρική στην DE’LONGHI KENWOOD HELLAS Α.Ε. - σύµφωνα µε 
την από 21/5/2010 Σύµβαση – παρέχεται το δικαίωµα προαιρέσεως πώλησης των ως άνω µετοχών στην 
DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L., εντός του πρώτου τριµήνου του έτους 2015 (Put period), µε τίµηµα 12,5% 
επί του κύκλου εργασιών της εκδότριας το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από €3.000.000. Εάν παρέλθει 
η ως άνω περίοδος (Put period) χωρίς να ασκηθεί το δικαίωµα προαιρέσεως πώλησης από τον πωλητή 
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(Μητρική) και για διάστηµα ενός τριµήνου (Call period) η DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L. µπορεί να ασκήσει 
το δικαίωµα αγοράς των ως άνω µετοχών, µε τους ίδιους όρους. 

Κατόπιν των ανωτέρω η ο Όµιλος και η Μητρική αναγνώρισε το παράγωγο χρηµατοπιστωτικό µέσο του 
δικαιώµατος προαιρέσεως πώλησης / αγοράς των ως άνω µετοχών στην εύλογη αξία του, ποσού €2.290.000 
– σύµφωνα µε τους όρους της από 21/5/2010 Σύµβασης. Η εκτίµηση της εύλογης αξίας διενεργήθηκε από 
ανεξάρτητο αποτιµητή. 

Τέλος, την 26/5/2010 η Μητρική εισέπραξε από την τη DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L., - έναντι του 
τιµήµατος πώλησης / αγοράς των µετοχών της DE’LONGHI KENWOOD HELLAS Α.Ε. που κατέχει, όπως 
αναλύθηκε στην ανωτέρω παράγραφο – το ποσό των €2.000.000, ως προκαταβολή. 

Σε εγγύηση της ως άνω προκαταβολής, η εταιρεία έχει παραχωρήσει ως ενέχυρο το 65% των µετοχών που 
κατέχει στην DE’LONGHI KENWOOD HELLAS Α.Ε. 

2.4 Αναγκαιότητα σύνταξης PRO FORMA ενοποιηµένης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

Ως αποτέλεσµα των γεγονότων που προαναφέρθηκαν (§2.1, §2.2. και §2.3), η ενοποιηµένη κατάσταση της 
χρηµατοοικονοµικής θέσης και των συνολικών εσόδων του Οµίλου, όπως αυτά έχουν δηµοσιευθεί για τη 
χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 και τα συγκριτικά δεδοµένα της χρήσεως που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2009, δεν λαµβάνουν υπόψη: 

- Την επέκταση των δραστηριοτήτων Οµίλου, συνεπεία της εξαγοράς του «Οµίλου ∆ηµητρίου», 
- τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων του Οµίλου, λόγω της διακοπής της συνεργασίας µε τον βασικό 

προµηθευτή της Μητρικής DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L. και 
- τις επιδράσεις από την πώληση και την παύση ενσωµάτωσης της θυγατρικής «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ.». 

Συνεπώς, προκειµένου να απεικονισθεί η χρηµατοοικονοµική θέση και τα συνολικά έσοδα του Οµίλου για τις 
χρήσεις 2010 και 2009, όπως αυτός έχει διαµορφωθεί την 14.10.2010, κατόπιν της εξαγοράς του «Οµίλου 
∆ηµητρίου», της πώλησης της θυγατρικής «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» και της διακοπής της συνεργασίας 
µε τον οίκο DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L., καταρτίσθηκαν PRO FORMA ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην επόµενη ενότητα: 

 

3. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ PRO FORMA 

 

3.1 Βάση ετοιµασίας PRO FORMA χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

Οι PRO FORMA ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προετοιµάσθηκαν για επεξηγηµατικούς 
λόγους µόνο, προκειµένου να παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο θα διαµορφώνονταν τα 
οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου εάν: 

1. η εξαγορά του «Οµίλου ∆ηµητρίου» είχε πραγµατοποιηθεί την 01 Ιανουαρίου 2009, 
2. η εξαγορά της θυγατρικής «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» (η οποία αποκτήθηκε την 29.1.2009 και 

πωλήθηκε την 14.10.2010) δεν είχε πραγµατοποιηθεί ποτέ, και 
3. η διακοπή της συνεργασίας της Μητρικής µε τον βασικό προµηθευτή DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L. 

είχε γίνει πριν την 01 Ιανουαρίου 2009. 

 

Οι συνηµµένες PRO FORMA ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, οι οποίες από την 
φύση τους εξετάζουν µια υποθετική κατάσταση, δεν αντιπροσωπεύουν την πραγµατική 
οικονοµική θέση του (υποθετικού) Οµίλου. 

 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την κατάρτιση των άτυπων PRO FORMA ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών είναι κοινές και βασίζονται στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.). 
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Για τη σύνταξη των PRO FORMA ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών του Οµίλου των χρήσεων 
που έληξαν την 31.12.2010 και την 31.12.2009 λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του ∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις 
επιχειρήσεων», σε συνδυασµό µε την υιοθετηµένη από τον Όµιλο λογιστική πολιτική (µέθοδος της αγοράς). 

Σύµφωνα µε αυτή, όταν ο Όµιλος εξαγοράζει µια νέα εταιρεία, η συνολική διαφορά µεταξύ του τιµήµατος 
εξαγοράς και της εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται αναγνωρίζεται είτε ως 
υπεραξία στον ενοποιηµένο ισολογισµό, όταν το τίµηµα εξαγοράς υπερβαίνει την αντίστοιχη εύλογη αξία, είτε 
ως αρνητική υπεραξία στην κατάσταση συνολικών εσόδων, όταν το τίµηµα εξαγοράς υπολείπεται της 
αντίστοιχης εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων  που εξαγοράζονται. 

Οι pro-forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες (κατάσταση οικονοµικής θέσης και κατάσταση 
συνολικών εσόδων), βασίστηκαν στις ακόλουθες οικονοµικές καταστάσεις και λοιπές πληροφορίες της 
31.12.2010 και της 31.12.2009: 

Επωνυµία Εταιρείας
Οικονοµικές 

Καταστάσεις

Βάση 

σύνταξης

Περίοδος 

χρήσης

Ελεγµένες από 

ανεξάρτητο 

Ορκωτό Ελεγκτή

Σηµ.

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

(πρώην VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ.)
Ενοποιηµένες ∆.Π.Χ.Α.

1.1 - 

31.12.2009
Ελεγµένες

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

(πρώην VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ.)
Ενοποιηµένες ∆.Π.Χ.Α.

1.1 - 

31.12.2010
Ελεγµένες

Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. Ατοµικές ∆.Π.Χ.Α.
1.1 - 

31.12.2009
Ελεγµένες

Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. Ατοµικές ∆.Π.Χ.Α.
1.1 - 

14.10.2010

Ανέλεγκτες, µη 

δηµοσιευµένες
1

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιηµένες ∆.Π.Χ.Α.
1.1 - 

31.12.2008

Ανέλεγκτες, µη 

δηµοσιευµένες
2

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιηµένες ∆.Π.Χ.Α.
1.1 - 

31.12.2009

Ανέλεγκτες, µη 

δηµοσιευµένες
2

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιηµένες ∆.Π.Χ.Α.
1.1 - 

31.12.2010

Ανέλεγκτες, µη 

δηµοσιευµένες
2

" DE'LONGHI "
1.1 - 

31.12.2009
- 3

" DE'LONGHI "
1.1 - 

31.12.2010
- 3

Ισοζύγια Λογιστικής, 

Αποθήκης, Πελατών, 

Προµηθευτών

Ισοζύγια Λογιστικής, 

Αποθήκης, Πελατών, 

Προµηθευτών

 

 

Σηµειώσεις: 

(1)  Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. για την περίοδο 
από την έναρξη της χρήσεως 2010 έως την ηµεροµηνία πώλησής της (14.10.2010) - οι οποίες 
χρησιµοποιήθηκαν και για τη σύνταξη των ετησίων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. της 31.12.2010 – δεν ελέγχονται από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή και δεν δηµοσιεύονται. 

Η (πρώην) θυγατρική εταιρεία δηµοσίευσε ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. για 
ολόκληρη τη χρήση 2010 (1.1. – 31.12.2010). 
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(2) Ο εξαγορασθείς «Όµιλος ∆ηµητρίου» προετοίµαζε και δηµοσίευε µέχρι την 31.12.2009 ατοµικές και 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την 
Ελληνική Νοµοθεσία (Ε.Λ.Π.), οι οποίες ελέγχονταν από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή. 

Μετά από την εξαγορά του «Οµίλου ∆ηµητρίου» και για τους σκοπούς της ενοποίησής του από τον Όµιλο την 
31.12.2010, η «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» (και οι θυγατρικές αυτής) προετοίµασαν ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις, οι οποίες ελέγχονται από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. και µε 
ηµεροµηνία 1ης µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α. την 1η Ιανουαρίου 2009 (ή Ισοδύναµα την 31η ∆εκεµβρίου 2008). 

 

Ειδικά για την εταιρεία «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», αποφασίστηκε η συγχώνευση µε απορρόφησή της από 
τη Μητρική «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.» µε ηµεροµηνία 30.11.2010. Από το λόγο αυτό, η «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε.» δεν δηµοσίευσε – σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 – οικονοµικές καταστάσεις της 31ης 
∆εκεµβρίου 2010, εντούτοις συνέταξε ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. την 31η 
∆εκεµβρίου 2010 (µε ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α. την 1η Ιανουαρίου 2008) για τους σκοπούς της 
ενσωµάτωσής της στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής. 

Περαιτέρω, η «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» δεν δηµοσίευσε ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
την 31.12.2010 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., καθώς η ίδια (και οι θυγατρικές αυτής) ενοποιείται σε ανώτερο 
επίπεδο, στην εισηγµένη στο Χ.Α.Α. Μητρική Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 
27 και του Κ.Ν.2190/20). 

Οι ατοµικές ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» (και των θυγατρικών αυτής) 
αποτέλεσαν τη βάση για τη σύνταξη της PRO FORMA ενοποιηµένης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

(3) Τα στοιχεία που αναφέρονται στις «Επιδράσεις από διακοπή συνεργασίας µε τον οίκο “De’Longhi”», 
στους πίνακες που ακολουθούν, προκύπτουν από αναλύσεις, αναλυτικά ισοζύγια λογιστικής, ισοζύγια πελατών 
και προµηθευτών, ισοζύγια αποθήκης και λοιπά στοιχεία, που έχουν επεξεργαστεί από την εταιρεία και δεν 
έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή. 

Αναλυτικότερα οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται 
στον ανωτέρω πίνακα, έχουν ως εξής: 

• «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.Σ.», Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 2009

Επωνυµία Εταιρείας ∆ραστηριότητα Έδρα
Ποσοστό 

Συµµετοχής

Μέθοδος 

ενσωµάτωσης

Ατοµικές 

οικονοµικές 

καταστάσεις

VELL INTERNATIONAL GROUP 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Εµπορική Ελλάδα Μητρική
Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ 

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – 

ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εµπορική Ελλάδα 100,00%
Ολική 

ενσωµάτωση

Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Εµπορική Ελλάδα 100,00%
Ολική 

ενσωµάτωση

Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.
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• «Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.», Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 2010

Ποσοστό 

Συµµετοχής

Άµεσο Έµµεσο

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εµπορική Ελλάδα Μητρική

Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ 

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – 

ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εµπορική Ελλάδα 100,00% Ολική ενσωµάτωση
Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εµπορική Ελλάδα 100,00% Ολική ενσωµάτωση

Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L. Εµπορική Ιταλία 99,00% Ολική ενσωµάτωση
Μη Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Εµπορική & 

Παροχή 

υπηρεσιών

Ελλάδα 99,96% Ολική ενσωµάτωση
Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & 

ΜΕΣΩΝ

Εµπορική Ελλάδα 99,98% Ολική ενσωµάτωση
Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO DI CORFU 

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ξενοδοχειακές 

και τουριστικές 

επιχειρήσεις

Ελλάδα 79,95% Ολική ενσωµάτωση
Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παροχή 

υπηρεσιών
Ελλάδα 65,00% Ολική ενσωµάτωση

Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

Μέθοδος ενσωµάτωσης

Ατοµικές 

οικονοµικές 

καταστάσεις

Επωνυµία Εταιρείας ∆ραστηριότητα Έδρα

 

• «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 2009

Επωνυµία Εταιρείας ∆ραστηριότητα Έδρα
Ποσοστό 

Συµµετοχής

Μέθοδος 

ενσωµάτωσης

Ατοµικές 

Οικονοµικές 

καταστάσεις

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εµπορική Ελλάδα

Μητρική 

(εξαγορασθέντος 

Οµίλου)

Ολική 

ενσωµάτωση

Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L. Εµπορική Ιταλία 99,00%
Ολική 

ενσωµάτωση

Μη Ελεγµένες 

από Ο.Ε.Λ.

SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Εµπορική & 

Παροχή 

υπηρεσιών

Ελλάδα 99,96%
Ολική 

ενσωµάτωση

Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

OSTRICH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ
Εµπορική Ελλάδα 99,83%

Ολική 

ενσωµάτωση

Μη Ελεγµένες 

από Ο.Ε.Λ.

DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & 

ΜΕΣΩΝ

Εµπορική Ελλάδα 100,00%
Ολική 

ενσωµάτωση

Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO DI CORFU 

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ξενοδοχειακές 

και τουριστικές 

επιχειρήσεις

Ελλάδα 79,95%
Ολική 

ενσωµάτωση

Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παροχή 

υπηρεσιών
Ελλάδα 65,00%

Ολική 

ενσωµάτωση

Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.
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• «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 2010

Επωνυµία Εταιρείας ∆ραστηριότητα Έδρα
Ποσοστό 

Συµµετοχής

Μέθοδος 

ενσωµάτωσης

Ατοµικές 

Οικονοµικές 

καταστάσεις

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εµπορική Ελλάδα

Μητρική 

(εξαγορασθέντος 

Οµίλου)

Ολική 

ενσωµάτωση

Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L. Εµπορική Ιταλία 99,00%
Ολική 

ενσωµάτωση

Μη Ελεγµένες 

από Ο.Ε.Λ.

SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Εµπορική & 

Παροχή 

υπηρεσιών

Ελλάδα 99,96%
Ολική 

ενσωµάτωση

Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & 

ΜΕΣΩΝ

Εµπορική Ελλάδα 99,98%
Ολική 

ενσωµάτωση

Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO DI CORFU 

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ξενοδοχειακές 

και τουριστικές 

επιχειρήσεις

Ελλάδα 79,95%
Ολική 

ενσωµάτωση

Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παροχή 

υπηρεσιών
Ελλάδα 65,00%

Ολική 

ενσωµάτωση

Ελεγµένες από 

Ο.Ε.Λ.

 

 

Σηµειώνεται ότι µε ηµεροµηνία 31.12.2009 πραγµατοποιήθηκε συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών 
«OSTRICH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» µε απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. 

Συνεπώς, η «OSTRICH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δηµοσίευσε ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για 
τις χρήσεις 2008 και 2009 σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. ενώ όλα τα οικονοµικά δεδοµένα της για τη χρήση 1.1 – 
31.12.2010 ενσωµατώθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις της απορροφώσας θυγατρικής SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», η οποία παρουσίασε ελεγµένες 
οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. για τη χρήση αυτή (2010). 

  

3.2 Παραδοχές προετοιµασίας PRO FORMA χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

 

3.2.1 Τίµηµα εξαγοράς και Υπεραξία εξαγοράς «Οµίλου ∆ηµητρίου» 

Το τίµηµα εξαγοράς της εταιρείας Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ ανήλθε, όπως προαναφέρθηκε, στο ποσό των 
€18.100.000. Οι συναλλαγές λογίστηκαν µε τη µέθοδο της εξαγοράς και η υπεραξία που προέκυψε κατά 
€8.007.684,76 αναγνωρίστηκε στα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου. 

Για τους σκοπούς σύνταξης της PRO FORMA χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, θεωρήθηκε ότι: 

- η εξαγορά της θυγατρικής Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (Όµιλος ∆ηµητρίου) έγινε την 01.01.2009, 
- το τίµηµα εξαγοράς θα ήταν το ίδιο την 01.01.2009 (όπως και την 14.01.2010), ήτοι €18.100.000 και 

απεικονίστηκε στις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, 
- η υπεραξία εξαγοράς θα ήταν η ίδια την 01.01.2009 (όπως και την 14.01.2010), ήτοι €8.007.684,76 

και απεικονίστηκε στα άυλα περιουσιακά στοιχεία του οµίλου. 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του «Οµίλου ∆ηµητρίου» της 01.01.2009 που συντάχθηκαν για 
τους σκοπούς της PRO FORMA χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, η διαφορά µεταξύ α) του τιµήµατος 
εξαγοράς, β) της προσδιορισθείσας την 14.10.2010 υπεραξίας εξαγοράς και γ) της καθαρής θέσης του 
«Οµίλου ∆ηµητρίου» που αναλογεί στους µετόχους της Μητρικής την 01.01.2009, καταχωρήθηκε αρνητικά 
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σε ειδικό λογαριασµό στην Καθαρή Θέση υπό τον τίτλο «∆ιαφορές ενοποίησης PRO FORMA» και 
υπολογίστηκε ως ακολούθως: 

Τίµηµα εξαγοράς 18.100.000,00

Υπεραξία εξαγοράς 8.007.684,76

Καθαρή θέση "Οµίλου ∆ηµητρίου", που αναλογεί στους µετόχους της Μητρικής την 

01.01.2009
4.963.995,89

∆ιαφορές ενοποίησης Pro Forma 5.128.319,35
 

 

3.2.2 Αναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων «Οµίλου ∆ηµητρίου» 

Την 14.10.2010 ο Όµιλος αναγνώρισε άυλα περιουσιακά στοιχεία (Εµπορικά σήµατα) της «Γ.Ε. ∆ηµητρίου 
Α.Β.Ε.Ε.» στην εύλογη αξία τους, µετά από σχετική αποτίµηση, σύµφωνα µε τη δυνατότητα που παρέχεται 
από το ∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». 

Σηµειώνεται ότι, η εν λόγω διαφορά στα άυλα, δεν δύναται να αναγνωρισθεί στις ατοµικές Οικονοµικές 
καταστάσεις της Γ.Ε. ∆ηµητρίου Α.Ε που συντάσσονται µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α., γιατί δεν παρέχεται η σχετική 
δυνατότητα από το ∆.Λ.Π. 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». 

Η εύλογη αξία των άυλων αυτών περιουσιακών στοιχείων (εµπορικών σηµάτων) που αναγνωρίστηκαν κατά 
την εξαγορά (14.10.2010) ήταν µεγαλύτερη από τη λογιστική τους αξία κατά €2.100.000. 

Για τους σκοπούς σύνταξης της PRO FORMA χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, θεωρήθηκε ότι η διαφορά 
της εύλογης αξίας των άυλων αυτών περιουσιακών στοιχείων (εµπορικών σηµάτων) θα ήταν η ίδια την 
01.01.2009 (όπως την 14.10.2010), ήτοι €2.100.000. 

Κατά συνέπεια, το ποσό των €2.100.000 αναγνωρίστηκε την 01.01.2009 αφενός στα Μη Κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία του «Οµίλου ∆ηµητρίου» και αφετέρου στην Καθαρή Θέση του Οµίλου ∆ηµητρίου, 
καθαρό από αναβαλλόµενο φόρο ύψους €420.000. 

 

3.2.3 Επίδραση διακοπής συνεργασίας µε τον Οίκο «DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L.» 

Για τους σκοπούς σύνταξης της PRO FORMA χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, έγιναν οι ακόλουθες 
παραδοχές και υπολογισµοί: 

1. Έγινε η παραδοχή ότι η διακοπή της συνεργασίας µε τον οίκο De’Longhi, έγινε πριν την 01.01.2009, 
2. Όπως αναλυτικά περιγράφηκε στην ενότητα 2.3 της παρούσας, στις οικονοµικές καταστάσεις της 

31.12.2010, ο Όµιλος και η Μητρική, σύµφωνα µε τους όρους της από 21/5/2010 Σύµβασης µε τον 
οίκο De’Longhi: 
• αναγνώρισε την εύλογη αξία των µετοχών που λαµβάνει έναντι του goodwill της επί ετών 
διανοµής των προϊόντων De’Longhi στην Ελλάδα που παραχώρησε, τις οποίες κατέταξε στα διαθέσιµα 
προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, µε ποσό €710.000, 

• αναγνώρισε το παράγωγο χρηµατοπιστωτικό µέσο του δικαιώµατος προαιρέσεως πώλησης / 
αγοράς των ως άνω µετοχών στην εύλογη αξία του –µε ποσό € 2.290.000, 

• καταχώρησε στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις την ληφθείσα προκαταβολή, ποσού €2.000.000 
έναντι του τιµήµατος πώλησης / αγοράς των ως άνω µετοχών. 

Με δεδοµένη την παραδοχή ότι η διακοπή της συνεργασίας µε τον οίκο De’Longhi έγινε πριν την 
01.01.2009, θεωρήθηκε ότι και η Σύµβαση θα είχε υπογραφεί πριν την 01.01.2009 και συνεπώς οι 
ανωτέρω λογιστικές απεικονίσεις διενεργήθηκαν µε ηµεροµηνία αναφοράς την 01.01.2009 και µε 
θετική επίδραση συνολικού ποσού 2.436.201,60 ευρώ (3.000.000 µείον αναβαλλόµενος φόρος 
563.798,40 ευρώ) στην Καθαρή Θέση (Αποτελέσµατα εις νέον) της 01.01.2009 της PRO FORMA 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
Βλ. σχετικά Ενότητα 5.1 περ. 1α , 1β, 1γ ,8, 18 και 19 κατωτέρω. 
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3. Η µητρική, µετά τη διακοπή της συνεργασίας µε τον οίκο DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L. προχώρησε 
σε επαναπροσδιορισµό των δραστηριοτήτων της και συνεπεία αυτού σε εξορθολογισµό του 
λειτουργικού της κόστους. Ειδικότερα, η Εταιρεία παρέµεινε κυρίως µε την αντιπροσώπευση των 
σκευών οικιακής χρήσης SITRAM. Έτσι, προχώρησε σε περιορισµό της λειτουργικής της δοµής και 
προσδιόρισε τα κόστη µε τα οποία θα επιβαρυνόταν από τον περιορισµό αυτό. Τα κόστη αυτά 
αφορούσαν σε αποζηµιώσεις προσωπικού και σε προβλέψεις για ζηµίες από τη διακοπή της 
δραστηριότητας θυγατρικής εταιρείας που παρείχε το service στις συσκευές De’longhi. 
Τα ποσά αυτά ανήλθαν σε 1.068.162 ευρώ (650.000 + 418.162) και µε δεδοµένη την παραδοχή ότι η 
διακοπή της συνεργασίας µε τον οίκο DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L. έγινε πριν την 01.01.2009 
θεωρήθηκε ότι οι ανωτέρω έκτακτες δαπάνες θα είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την 01.01.2009 και 
συνεπώς επηρέασαν αρνητικά την Καθαρή Θέση (Αποτελέσµατα εις νέον) την ηµεροµηνία αυτή. 
Βλ. σχετικά Ενότητα 5.1 περ. 6, 8 και 18 κατωτέρω. 

4. Αφαιρέθηκαν: 
- όλες οι πωλήσεις ευρώ 8.690.886,17 και ευρώ 2.830.108,41 για τις χρήσεις 2009 και 2010 

αντίστοιχα, 
- όλο το κόστος πωλήσεων (ήτοι όλες οι αγορές και η διαφορά αποθεµάτων έναρξης – λήξεως) 

5.788.560,39 και ευρώ 2.425.896,22 για τις χρήσεις 2009 και 2010 αντίστοιχα και 
- όλα τα αποθέµατα ευρώ 2.372.206,77 για τη λήξη της χρήσης 2009 

που αφορούσαν εµπορεύµατα τα οποία η µητρική προµηθευόταν στα πλαίσια της συνεργασίας της µε 
τον οίκο DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L. 

(Σηµειώνεται ότι στη λήξη της χρήσεως 2010 δεν υπήρχαν αποθέµατα De’longhi στις αποθήκες της 
Μητρικής εταιρείας). 
Βλ. σχετικά Ενότητα 5.1 περ. 2, 8, 9, 18 και 20 κατωτέρω. 
 

5. Αφαιρέθηκαν όλα άµεσα λοιπά έσοδα που σχετίζονται µε την εµπορία των ειδών τα οποία η µητρική 
προµηθευόταν στα πλαίσια της συνεργασίας της µε τον οίκο DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L. (έσοδα 
από συνδιαφήµιση, εισπραττόµενα έξοδα δασµών κ.α.), ποσού ευρώ 287.982,25 και 45.011,02 για τις 
χρήσεις 2009 και 2010 αντίστοιχα. 
Βλ. σχετικά Ενότητα 5.1 περ. 8, 9, 18 και 20 κατωτέρω. 
 

6. Αφαιρέθηκαν όλα τα άµεσα λοιπά έξοδα που σχετίζονται µε την εµπορία των ειδών τα οποία η 
µητρική προµηθευόταν στα πλαίσια της συνεργασίας της µε τον οίκο DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L. 
Περαιτέρω, αφαιρέθηκαν αναλογικά τα λοιπά γενικά έξοδα, πλην των αποσβέσεων, σύµφωνα µε το 
λόγο συµµετοχής του κύκλου εργασιών από εµπορεύµατα του οίκου De’Longhi που αφαιρέθηκε στο 
συνολικό κύκλο εργασιών της µητρικής, ήτοι 83,32% και 74,51% για τις χρήσεις 2009 και 2010 
αντίστοιχα. 
Για τα έξοδα, αποσβέσεων, δεν έγινε καµία προσαρµογή. 
Η συνολική επίδραση από την αφαίρεση των ως άνω άµεσων και έµµεσων εξόδων ανήλθε σε ευρώ 
4.386.354,43 και 2.352.144,63 για τις χρήσεις 2009 και 2010 αντίστοιχα. 
Βλ. σχετικά Ενότητα 5.1 περ. 8, 9, 18 και 20 κατωτέρω. 
 

7. Τέλος, στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης των χρήσεων 2009 και 2010 έγιναν οι απαραίτητες 
προσαρµογές, προκειµένου να ενσωµατωθούν οι επιδράσεις από τις αναµορφώσεις των 
αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τους ανωτέρω υπολογισµούς και παραδοχές. 
Στην Ενότητα 5.1 κατωτέρω παρατίθενται σχετικές αναλυτικές επεξηγήσεις. 

 

3.2.4 Επίδραση από την µη ενσωµάτωση της «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» 

Για τους σκοπούς σύνταξης της PRO FORMA χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, έγιναν οι ακόλουθες 
παραδοχές και υπολογισµοί: 

1. Έγινε η παραδοχή ότι η  εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. δεν 
πραγµατοποιήθηκε ποτέ, συνεπώς: 
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2. Η κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης και συνολικών εσόδων της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 
όπως αυτά είχαν περιληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της 31.12.2009 
και 31.12.2010 αφαιρέθηκαν αυτούσια, 
 

3. Η υπεραξία που είχε δηµιουργηθεί κατά την εξαγορά την 29.01.2009 (ηµεροµηνία εξαγοράς) καθώς 
και οι µεταγενέστερες αποµειώσεις αυτής αντιλογίσθηκαν, 
 

4. Το τίµηµα εξαγοράς, όπως αυτό τροποποιήθηκε, θεωρήθηκε ότι δεν θα είχε ποτέ καταβληθεί εάν η 
εξαγορά δεν είχε πραγµατοποιηθεί, οπότε τα ταµιακά διαθέσιµα αυξήθηκαν ισόποσα, 
 

5. Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός της µητρικής, ύψους €1.000.000, χρησιµοποιήθηκε 
ακολούθως για βραχυπρόθεσµο δανεισµό της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ., συνολικού ύψους 
€1.150.000, ο οποίος καταχωρήθηκε στις «προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις» της κατάστασης 
χρηµατοοικονοµικής θέσης της µητρικής. 
Ο διεταιρικός δανεισµός αυτός θεωρήθηκε ότι δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί ποτέ εάν δεν υπήρχε η 
σχέση µητρικής µε θυγατρική και µε δεδοµένο ότι πριν την εξαγορά της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 
δεν υπήρχαν συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών. 
Συνεπώς, τόσο η απαίτηση από τη θυγατρική της Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. ποσού ευρώ 
1.150.000 όσο και η τραπεζική υποχρέωση της µητρικής ποσού ευρώ 1.000.000  αφαιρέθηκαν από 
την PRO FORMA χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 

3.3 Μεθοδολογία προετοιµασίας PRO FORMA χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

Οι PRO FORMA ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων 2010 και 2009 προέκυψαν από τις 
δηµοσιευµένες ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε. (πρώην VELL 
INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ.) των εν λόγω χρήσεων, πλέον: 

- την ενσωµάτωση των συνολικών εσόδων του Οµίλου Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. για περίοδο χρήσης 1.1. 
– 31.12.2010 και 1.1. – 31.12.2009 αντίστοιχα, 

- την επίδραση στα αποτελέσµατα από την διακοπή της συνεργασίας µε τον οίκο De’Longhi για περίοδο 
χρήσης 1.1. – 31.12.2010 και 1.1. – 31.12.2009 αντίστοιχα και 

- την επίδραση από την µη ενοποίηση των αποτελεσµάτων της θυγατρικής Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 
για την περίοδο 01.01.2010 – 14.10.2010 για τη χρήση 2010 (δηλαδή από την έναρξη της χρήσης έως 
την παύση ενσωµάτωσής της λόγω πώλησης) και για την περίοδο 29.01.2009 έως 31.12.2009 για τη 
χρήση 2009 (δηλαδή από την ηµεροµηνία εξαγοράς της έως τη λήξη της χρήσεως). 

Οι PRO FORMA ενοποιηµένες καταστάσεις οικονοµικής θέσης των χρήσεων 2010 και 2009 προέκυψαν από 
την συνάθροιση της δηµοσιευµένης ενοποιηµένης κατάστασης οικονοµικής θέσης της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε. 
(πρώην VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ.) των εν λόγω χρήσεων πλέον: 

- τις καταστάσεις οικονοµικής θέσης του Οµίλου Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. των χρήσεων 2010 και 2009 και 
την διενέργεια των σχετικών εγγραφών ενοποίησης, 

- των προσαρµογών που απαιτήθηκαν για να απεικονίσουν την διακοπή της συνεργασίας µε  τον βασικό 
προµηθευτή De’ Longhi Applainces s.r.l, 

- τις επιδράσεις από την εξαίρεση από την ενοποίηση της θυγατρικής Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ., 
- και τέλος την διενέργεια προσαρµογών PRO FORMA. 

4. PRO FORMA  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙKEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ∆.Π.Χ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ 2010 ΚΑΙ 2009 

Στην συνέχεια παρατίθενται οι ακόλουθες PRO FORMA χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες: 

o Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008, 
 

o Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009, 
 

o Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων χρήσεως 01.01.2009 – 31.12.2009, 
 

o Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων χρήσεως 01.01.2010 – 31.12.2010 
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Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. PRO-FORMA PRO-FORMA

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31.12.2010 31.12.2009

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια 16.497.801,03 22.070.311,57

Επενδύσεις σε ακίνητα 27.033.476,52 5.431.645,17

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13.358.728,53 14.119.631,17

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0,00 2.850,01

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 971.176,00 1.557.900,00

Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα 2.290.000,00 2.290.000,00

∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 2.257.431,12 2.250.000,00

Αναβαλλόµενη απαίτηση φόρου εισοδήµατος 718.208,89 1.159.076,71

Λοιπές απαιτήσεις 52.727,30 67.631,94

63.179.549,39 48.949.046,57

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 12.705.036,71 15.081.718,67

Πελάτες 22.385.745,54 30.681.278,91

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 6.460.191,09 8.188.350,99

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 203.600,00 203.600,00

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0,00 1.584,74

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.627.801,05 11.312.752,22

47.382.374,39 65.469.285,53

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 110.561.923,78 114.418.332,10

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό κεφάλαιο 17.860.458,40 11.383.200,00

Υπέρ το άρτιο 1.252.228,07 327.190,07

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 7.132,90 0,00

Λοιπά Αποθεµατικά 1.009.748,06 2.348.168,81

∆ιαφορές ενοποίησης PRO-FORMA 0,00 -5.128.319,35

Αποτελέσµατα εις νέον -978.753,44 3.164.342,85

Καθαρή θέση που αναλογεί στους µετόχους της Μητρικής 19.150.813,99 12.094.582,38

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 428.323,80 73.646,56

Σύνολο καθαρής θέσης 19.579.137,79 12.168.228,94

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 16.632.173,11 13.317.154,99

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 3.431.544,43 3.648.004,14

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 397.446,81 515.419,36

Λοιπές προβλέψεις 474.962,00 405.962,00

Αναβαλλόµενη υποχρέωση φόρου εισοδήµατος 2.276.110,84 1.726.592,87

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  & µεταβατικοί λογαριασµοί 2.470.350,00 20.273.150,00

25.682.587,19 39.886.283,36

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές 11.462.644,58 18.478.004,80

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 37.578.391,68 36.132.725,93

Βραχυπρόθεσµες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων 2.185.028,68 2.525.891,56

Βραχυπρόθεσµες δόσεις υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης 194.053,71 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 40.723,93 122.568,73

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 13.839.356,22 5.104.628,78

65.300.198,80 62.363.819,80

Σύνολο υποχρεώσεων 90.982.785,99 102.250.103,16

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 110.561.923,78 114.418.332,10
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Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. PRO-FORMA PRO-FORMA

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
01.01 - 

31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 61.313.239,97 82.335.507,75

Κόστος Πωλήσεων -47.039.053,42 -59.081.272,23

Μικτά Αποτελέσµατα 14.274.186,55 23.254.235,52

Άλλα έσοδα 4.626.457,93 8.993.635,79

Έξοδα διαθέσεως & διοικήσεως -19.664.177,18 -21.600.394,04

Άλλα έξοδα -1.789.138,68 -2.125.785,78

Σύνολο -2.552.671,38 8.521.691,49

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -4.078.449,59 -3.311.439,33

Ζηµίες αποµείωσης θυγατρικών -2.850,01 0,00

Ζηµίες αποµείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων -569.923,45 0,00

Κέρδη / (ζηµίες) από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων 4.533.316,77 0,00

Κέρδη / (ζηµίες) από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 2.413,88 0,00

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -2.668.163,78 5.210.252,16

Φόρος εισοδήµατος -509.518,51 -455.671,57

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες)  περιόδου, µετά από φόρους (α) -3.177.682,29 4.754.580,59

Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτες µητρικής -2.668.163,78 4.775.506,40

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -509.518,51 -20.925,81

-3.177.682,29 4.754.580,59

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:

Αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία (καθαρή από αναβαλλόµενο φόρο) 3.179.847,73 0,00

Προσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου αποθεµατικών 6.235,89 0,00

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα, µετά από φόρους (β) 3.186.083,62 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα, µετά από φόρους  (α)+(β) 8.401,33 4.754.580,59

Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτες µητρικής -346.689,80 4.775.506,40

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 355.091,13 -20.925,81

8.401,33 4.754.580,59

 

5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ PRO FORMA ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ   
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ∆.Π.Χ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΚΑΙ  ΤΗΝ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

Στην συνέχεια παρατίθενται επεξηγηµατικές σηµειώσεις για τις διαφορές µεταξύ των δηµοσιευµένων και των 
PRO FORMA οικονοµικών καταστάσεων. 

Η ανάλυση των επιδράσεων από την µη ενσωµάτωση της πρώην θυγατρικής Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 
παρατίθεται σε διακεκριµένους πίνακες στην υποενότητα 5.3 

∆εδοµένου ότι οι εταιρείες που έχουν ενσωµατωθεί στην PRO FORMA χρηµατοοικονοµική πληροφόρησης 
έχουν παρουσιάσει ελεγµένες ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2010, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. (µε 
ηµεροµηνία µετάβασης την 01.01.2009), δεν παρίσταται αναγκαιότητα παράθεσης της µετάβασης από Ε.Λ.Π. 
σε ∆.Π.Χ.Α. στις αναλύσεις των µεταβολών PRO FORMA.(Οι ελεγµένες ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. των θυγατρικών του Οµίλου είναι διαθέσιµες – µαζί µε τις δηµοσιευµένες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου) στη διεύθυνση www.vellgroup.gr). 
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Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

PRO-FORMA Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

Ενοποιηµένα 

στοιχεία Οµίλου 

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α.Ε.Ε., όπως 

δηµοσιεύθηκαν

Επίδραση από µη 

ενσωµάτωση 

θυγατρικής Ε. 

Ζητουνιάτης 

Α.Ε.Η.Σ.

Επίδραση από 

ενσωµάτωση 

Οµίλου Γ.Ε. 

∆ηµητρίου Α.Β.Ε.Ε.

Επίδραση από 

διακοπή 

συνεργασίας  µε 

Οίκο De'Longhi

Προσαρµογές για 

σύνταξη Pro-

Forma 

Οικονοµικών 

Καταστάσεων

PRO-FORMA 

Γ.Ε. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α.Ε.Ε.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια 1.978.018,53 -106.124,80 20.198.417,84 0,00 0,00 22.070.311,57

Επενδύσεις σε ακίνητα 45.313,13 0,00 5.386.332,04 0,00 0,00 5.431.645,17

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.708.594,19 -1.456.917,40 760.269,62 0,00 10.107.684,76 14.119.631,17 11

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 2.850,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,01

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0,00 0,00 847.900,00 710.000,00 0,00 1.557.900,00 1α

Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα 0,00 0,00 0,00 2.290.000,00 0,00 2.290.000,00 1β

∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00

Αναβαλλόµενη απαίτηση φόρου εισοδήµατος 370.000,00 -370.000,00 1.159.076,71 0,00 0,00 1.159.076,71

Λοιπές απαιτήσεις 34.475,37 -6.142,00 39.298,57 0,00 0,00 67.631,94

9.389.251,23 -1.939.184,20 28.391.294,78 3.000.000,00 10.107.684,76 48.949.046,57

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 8.539.824,34 -3.034.803,22 11.948.904,32 -2.372.206,77 0,00 15.081.718,67 2

Πελάτες 15.757.097,36 -1.968.343,75 21.169.898,20 -4.277.372,90 0,00 30.681.278,91 3

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 744.799,73 -306.415,29 4.078.562,94 3.671.403,61 0,00 8.188.350,99 4

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0,00 0,00 203.600,00 0,00 0,00 203.600,00

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων
1.584,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584,74

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.791.744,00 1.118.806,13 6.402.202,09 2.000.000,00 0,00 11.312.752,22 1γ

26.835.050,17 -4.190.756,13 43.803.167,55 -978.176,06 0,00 65.469.285,53

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 36.224.301,40 -6.129.940,33 72.194.462,33 2.021.823,94 10.107.684,76 114.418.332,10

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό κεφάλαιο 11.383.200,00 0,00 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 11.383.200,00 13

Υπέρ το άρτιο 327.190,07 0,00 0,00 0,00 0,00 327.190,07

Λοιπά Αποθεµατικά 1.033.872,16 -24.124,10 3.149.557,04 0,00 -1.811.136,29 2.348.168,81 13

∆ιαφορές ενοποίησης PRO-FORMA 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.128.319,35 -5.128.319,35 14

Αποτελέσµατα εις νέον -691.261,40 2.199.920,53 -3.274.473,99 2.803.017,31 2.127.140,40 3.164.342,85 8 13

Καθαρή θέση που αναλογεί στους µετόχους της Μητρικής 12.053.000,83 2.175.796,43 3.475.083,05 2.803.017,31 -8.412.315,24 12.094.582,38

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 73.646,56 0,00 0,00 73.646,56

Σύνολο καθαρής θέσης 12.053.000,83 2.175.796,43 3.548.729,61 2.803.017,31 -8.412.315,24 12.168.228,94

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 500.000,00 0,00 13.317.154,99 -500.000,00 0,00 13.317.154,99 5

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 0,00 0,00 3.648.004,14 0,00 0,00 3.648.004,14

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 449.666,00 -13.127,00 356.979,36 -278.099,00 0,00 515.419,36 6

Λοιπές προβλέψεις 312.962,00 0,00 105.000,00 -12.000,00 0,00 405.962,00

Αναβαλλόµενη υποχρέωση φόρου εισοδήµατος 742.794,47 0,00 0,00 563.798,40 420.000,00 1.726.592,87 1δ 12

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  & µεταβατικοί 

λογαριασµοί
1.939.400,00 -1.935.000,00 168.750,00 2.000.000,00 18.100.000,00 20.273.150,00 1γ 10

3.944.822,47 -1.948.127,00 17.595.888,49 1.773.699,40 18.520.000,00 39.886.283,36

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές 6.054.652,19 -2.601.141,38 17.179.386,76 -2.154.892,77 0,00 18.478.004,80 7

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 12.069.278,63 -3.407.610,38 27.971.057,68 -500.000,00 0,00 36.132.725,93 5

Βραχυπρόθεσµες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων 0,00 0,00 2.525.891,56 0,00 0,00 2.525.891,56

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 146.460,02 -23.891,29 0,00 0,00 0,00 122.568,73

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 1.956.087,26 -324.966,71 3.373.508,23 100.000,00 0,00 5.104.628,78 6

20.226.478,10 -6.357.609,76 51.049.844,23 -2.554.892,77 0,00 62.363.819,80

Σύνολο υποχρεώσεων 24.171.300,57 -8.305.736,76 68.645.732,72 -781.193,37 18.520.000,00 102.250.103,16

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 36.224.301,40 -6.129.940,33 72.194.462,33 2.021.823,94 10.107.684,76 114.418.332,10

Σηµ.

 



 

 182  
 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

PRO-FORMA Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

Ενοποιηµένα 

στοιχεία Οµίλου 

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α.Ε.Ε., όπως 

δηµοσιεύθηκαν

Επίδραση από µη 

ενσωµάτωση 

θυγατρικής Ε. 

Ζητουνιάτης 

Α.Ε.Η.Σ.

Επίδραση από 

ενσωµάτωση 

Οµίλου Γ.Ε. 

∆ηµητρίου Α.Β.Ε.Ε.

Επίδραση από 

διακοπή 

συνεργασίας  µε 

Οίκο De'Longhi

PRO-FORMA 

Γ.Ε. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α.Ε.Ε.

Σηµ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 35.413.587,76 -4.755.507,11 60.368.313,27 -8.690.886,17 82.335.507,75 9

Κόστος Πωλήσεων -24.518.694,68 3.437.108,64 -43.788.246,58 5.788.560,39 -59.081.272,23 9

Μικτά Αποτελέσµατα 10.894.893,08 -1.318.398,47 16.580.066,69 -2.902.325,78 23.254.235,52

Άλλα έσοδα 5.995.947,74 -101.537,53 3.387.207,83 -287.982,25 8.993.635,79 9

Έξοδα διαθέσεως & διοικήσεως -13.291.898,68 2.539.902,49 -14.453.989,89 3.605.592,04 -21.600.394,04 9

Άλλα έξοδα -1.436.243,84 394.811,12 -1.865.115,45 780.762,39 -2.125.785,78 9

Σύνολο 2.162.698,30 1.514.777,61 3.648.169,18 1.196.046,40 8.521.691,49

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -1.204.267,09 164.798,59 -2.510.902,14 238.931,31 -3.311.439,33 9

Ζηµίες αποµείωσης υπεραξίας θυγατρικών -850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 108.431,21 2.529.576,20 1.137.267,04 1.434.977,71 5.210.252,16

Φόρος εισοδήµατος 97.123,29 -353.779,77 -199.015,09 0,00 -455.671,57

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες)  περιόδου, µετά από φόρους (α) 205.554,50 2.175.796,43 938.251,95 1.434.977,71 4.754.580,59

Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτες µητρικής 205.554,50 2.175.796,43 959.177,76 1.434.977,71 4.775.506,40

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 -20.925,81 0,00 -20.925,81

205.554,50 2.175.796,43 938.251,95 1.434.977,71 4.754.580,59

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα, µετά από φόρους (β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα, µετά από φόρους

(α)+(β)
205.554,50 2.175.796,43 938.251,95 1.434.977,71 4.754.580,59

Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτες µητρικής 205.554,50 2.175.796,43 959.177,76 1.434.977,71 4.775.506,40

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 -20.925,81 0,00 -20.925,81

205.554,50 2.175.796,43 938.251,95 1.434.977,71 4.754.580,59
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Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

PRO-FORMA Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

Ενοποιηµένα 

στοιχεία Οµίλου 

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α.Ε.Ε., όπως 

δηµοσιεύθηκαν

Επίδραση από µη 

απόκτηση 

θυγατρικής Ε. 

Ζητουνιάτης 

Α.Ε.Η.Σ.

Επίδραση από 

ενσωµάτωση 

Οµίλου Γ.Ε. 

∆ηµητρίου 

Α.Β.Ε.Ε. ***

Επίδραση από 

διακοπή 

συνεργασίας  

µε Οίκο 

De'Longhi

Προσαρµογές 

για σύνταξη Pro-

Forma 

Οικονοµικών 

Καταστάσεων

PRO-FORMA 

Γ.Ε. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α.Ε.Ε.

Σηµ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια 16.497.801,03 0,00 0,00 0,00 0,00 16.497.801,03

Επενδύσεις σε ακίνητα 27.033.476,52 0,00 0,00 0,00 0,00 27.033.476,52

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13.358.728,53 0,00 0,00 0,00 0,00 13.358.728,53

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 971.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971.176,00

Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα 2.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.290.000,00

∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 2.257.431,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.257.431,12

Αναβαλλόµενη απαίτηση φόρου εισοδήµατος 718.208,89 0,00 0,00 0,00 0,00 718.208,89

Λοιπές απαιτήσεις 52.727,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52.727,30

63.179.549,39 0,00 0,00 0,00 0,00 63.179.549,39

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 12.705.036,71 0,00 0,00 0,00 0,00 12.705.036,71

Πελάτες 22.732.664,41 0,00 0,00 -346.918,87 0,00 22.385.745,54 15

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 5.398.919,57 -1.098.210,00 0,00 2.159.481,52 0,00 6.460.191,09 16

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 203.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.600,00

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.222.591,05 1.405.210,00 0,00 0,00 0,00 5.627.801,05

45.262.811,74 307.000,00 0,00 1.812.562,65 0,00 47.382.374,39

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 108.442.361,13 307.000,00 0,00 1.812.562,65 0,00 110.561.923,78

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό κεφάλαιο 17.860.458,40 0,00 0,00 0,00 0,00 17.860.458,40

Υπέρ το άρτιο 1.252.228,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.252.228,07

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 7.132,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7.132,90

Λοιπά Αποθεµατικά 1.009.748,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009.748,06

∆ιαφορές ενοποίησης PRO-FORMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποτελέσµατα εις νέον -4.622.316,09 1.307.000,00 0,00 2.336.562,65 0,00 -978.753,44 18

Καθαρή θέση που αναλογεί στους µετόχους της Μητρικής 15.507.251,34 1.307.000,00 0,00 2.336.562,65 0,00 19.150.813,99

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 428.323,80 0,00 0,00 0,00 0,00 428.323,80

Σύνολο καθαρής θέσης 15.935.575,14 1.307.000,00 0,00 2.336.562,65 0,00 19.579.137,79

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 16.632.173,11 0,00 0,00 0,00 0,00 16.632.173,11

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 3.431.544,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.431.544,43

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 397.446,81 0,00 0,00 0,00 0,00 397.446,81

Λοιπές προβλέψεις 498.962,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,00 474.962,00

Αναβαλλόµενη υποχρέωση φόρου εισοδήµατος 2.276.110,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.276.110,84

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  & µεταβατικοί 

λογαριασµοί
2.470.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.470.350,00

25.706.587,19 0,00 0,00 -24.000,00 0,00 25.682.587,19

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές 11.462.644,58 0,00 0,00 0,00 0,00 11.462.644,58

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 39.078.391,68 -1.000.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 37.578.391,68 17

Βραχυπρόθεσµες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων 2.185.028,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.185.028,68

Βραχυπρόθεσµες δόσεις υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης
194.053,71 0,00 0,00 0,00 0,00 194.053,71

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 40.723,93 0,00 0,00 0,00 0,00 40.723,93

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 13.839.356,22 0,00 0,00 0,00 0,00 13.839.356,22

66.800.198,80 -1.000.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 65.300.198,80

Σύνολο υποχρεώσεων 92.506.785,99 -1.000.000,00 0,00 -524.000,00 0,00 90.982.785,99

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 108.442.361,13 307.000,00 0,00 1.812.562,65 0,00 110.561.923,78
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Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

PRO-FORMA Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

Ενοποιηµένα 

στοιχεία Οµίλου 

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α.Ε.Ε., όπως 

δηµοσιεύθηκαν

Επίδραση από µη 

ενσωµάτωση 

θυγατρικής Ε. 

Ζητουνιάτης 

Α.Ε.Η.Σ.

Επίδραση από 

ενσωµάτωση 

Οµίλου Γ.Ε. 

∆ηµητρίου Α.Β.Ε.Ε. 

(περίοδος 01.01 - 

13.10.2010) ***

Επίδραση από 

διακοπή 

συνεργασίας  µε 

Οίκο De'Longhi

PRO-FORMA 

Γ.Ε. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α.Ε.Ε.

Σηµ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 30.829.326,03 -3.491.315,75 36.805.338,10 -2.830.108,41 61.313.239,97 20

Κόστος Πωλήσεων -23.354.941,39 2.143.494,91 -28.253.503,16 2.425.896,22 -47.039.053,42 20

Μικτά Αποτελέσµατα 7.474.384,64 -1.347.820,84 8.551.834,94 -404.212,19 14.274.186,55

Άλλα έσοδα 1.976.062,23 -238.395,27 3.643.801,99 -755.011,02 4.626.457,93 19, 20

Έξοδα διαθέσεως & διοικήσεως -14.225.694,04 1.879.723,16 -9.577.540,02 2.259.333,72 -19.664.177,18 20

Άλλα έξοδα -802.375,54 137.414,79 -1.216.988,84 92.810,91 -1.789.138,68 20

Σύνολο -5.577.622,71 430.921,84 1.401.108,07 1.192.921,42 -2.552.671,38

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -1.883.336,21 238.262,94 -2.500.201,84 66.825,52 -4.078.449,59 20

Ζηµίες αποµείωσης θυγατρικών -2.850,01 0,00 0,00 0,00 -2.850,01

Ζηµίες πώλησης θυγατρικών -655.000,00 655.000,00 0,00 0,00 0,00

Ζηµίες αποµείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων -569.923,45 0,00 0,00 0,00 -569.923,45

Κέρδη / (ζηµίες) από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων 0,00 0,00 4.533.316,77 0,00 4.533.316,77

Κέρδη / (ζηµίες) από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία
2.413,88 0,00 0,00 0,00 2.413,88

Κέρδη / (ζηµίες) από παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα 2.290.000,00 0,00 0,00 -2.290.000,00 0,00 19

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -6.396.318,50 1.324.184,78 3.434.223,00 -1.030.253,06 -2.668.163,78

Φόρος εισοδήµατος 169.981,55 0,00 -1.243.298,46 563.798,40 -509.518,51

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες)  περιόδου, µετά από φόρους (α) -6.226.336,95 1.324.184,78 2.190.924,54 -466.454,66 -3.177.682,29

Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτες µητρικής -6.154.395,91 1.324.184,78 1.763.892,37 -466.454,66 -3.532.773,42

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -71.941,04 0,00 427.032,17 0,00 355.091,13

-6.226.336,95 1.324.184,78 2.190.924,54 -466.454,66 -3.177.682,29

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:

Αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία (καθαρή από 

αναβαλλόµενο φόρο)
7.132,90 0,00 3.172.714,83 0,00 3.179.847,73

Προσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου αποθεµατικών 6.235,89 0,00 0,00 0,00 6.235,89

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα, µετά από φόρους (β) 13.368,79 0,00 3.172.714,83 0,00 3.186.083,62

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα, µετά από φόρους

(α)+(β)
-6.212.968,16 1.324.184,78 5.363.639,37 -466.454,66 8.401,33

Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτες µητρικής -6.141.027,12 1.324.184,78 4.936.607,20 -466.454,66 -346.689,80

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -71.941,04 0,00 427.032,17 0,00 355.091,13

-6.212.968,16 1.324.184,78 5.363.639,37 -466.454,66 8.401,33

 

*** Ο «Όµιλος ∆ηµητρίου» ενσωµατώθηκε στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από την 
ηµεροµηνία εξαγοράς του (14.10.2010), συνεπώς για τη χρήση 2010 (α) δεν υπάρχει επίδραση στην PRO 
FORMA κατάσταση οικονοµική θέσης και (β) η επίδραση στην PRO FORMA κατάσταση συνολικών εσόδων 
αφορά µόνο στην ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων του «Οµίλου ∆ηµητρίου» για το διάστηµα από την 
έναρξη της χρήσης έως την ηµεροµηνία εξαγοράς (01.01.2010 – 13.10.2010). 

 

Σηµειώσεις επί της PRO FORMA χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης: 
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5.1 Επίδραση από διακοπή συνεργασίας  µε Οίκο De'Longhi 

Χρήση 2009: 

(1α) Αναγνώριση της εύλογης αξίας των µετοχών της εταιρείας DE’LONGHI KENWOOD HELLAS Α.Ε. που 
ελήφθησαν από την µητρική, ποσού 700.000 ευρώ, σύµφωνα µε τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στις 
ενότητες 2.3 και 3.2.3.περ.β ανωτέρω, 

(1β) Αναγνώριση του παράγωγου χρηµατοπιστωτικού µέσου του δικαιώµατος προαιρέσεως πώλησης / 
αγοράς των ως άνω µετοχών στην εύλογη αξία του, ποσού 2.290.000 ευρώ σύµφωνα µε όσα αναλυτικά 
αναφέρονται στις ενότητες 2.3 και 3.2.3.περ.β ανωτέρω, 

(1γ) Καταχώρηση στα ταµιακά διαθέσιµα της ληφθείσας προκαταβολής έναντι του τιµήµατος πώλησης / 
αγοράς των ως άνω µετοχών, ποσού 2.000.000 σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στις ενότητες 2.3 
και 3.2.3.περ.β ανωτέρω, 

(1δ) Αναγνώριση αναβαλλόµενης υποχρέωσης φόρου εισοδήµατος, ποσού 563.798,40, από τις ανωτέρω 1.α. 
και 1.β. προσωρινές διαφορές εύλογης αξίας – φορολογικής βάσης. 

(2) Μείωση των αποθεµάτων λήξεως χρήσεως, ώστε να µην περιλαµβάνονται αποθέµατα που η εταιρεία 
προµηθευόταν βάσει της συνεργασίας της µε τον προµηθευτή DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L., 

(3) Μείωση του υπολοίπου των απαιτήσεων κατά πελατών, ώστε σε αυτές να απεικονίζονται µόνο οι 
απαιτήσεις από τις λοιπές δραστηριότητες της µητρικής (πλην της δραστηριότητας De’Longhi), 

(4) Αύξηση των προκαταβολών & λοιπών απαιτήσεων µε το ποσό των επιδράσεων στους λογαριασµούς του 
κεφαλαίου κίνησης και των λειτουργικών αποτελεσµάτων από την αποψίλωση όλων των συναλλαγών της 
δραστηριότητας De’Longhi (προσαρµογή απαιτήσεων – υποχρεώσεων πελατών – προµηθευτών κ.ο.κ.). 

(5) ∆εδοµένης της παραδοχής διακοπής της συνεργασίας µε τον προµηθευτή DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L., 
πριν την 01.01.2009, εκτιµήθηκε ότι υφιστάµενος τραπεζικός δανεισµός ύψους €1.000.000, δεν θα υπήρχε 
στις υποχρεώσεις της µητρικής και του οµίλου, καθώς το κεφάλαιο κίνησης (αποθέµατα + απαιτήσεις – 
υποχρεώσεις) της µητρικής δεν θα είχε ανάγκη τέτοιας χρηµατοδότησης αν δεν υφίστατο η συνεργασία µε 
τον προµηθευτή De’Longhi και η έκταση των δραστηριοτήτων που αυτή συνεπαγόταν. 

(6) Επιδράσεις σε προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού και αναδιάρθρωσης δραστηριότητας, σύµφωνα µε 
όσα αναλυτικά αναφέρονται στην ενότητα 3.2.3.περ.γ ανωτέρω. 

(7) Μείωση του υπολοίπου προµηθευτών στη λήξη της χρήσεως, ώστε να µην περιλαµβάνονται υποχρεώσεις 
που σχετίζονται µε τη συνεργασία µε τον προµηθευτή DE’LONGHI APPLAINCES S.R.L. 

(8) Η επίδραση στην Καθαρή Θέση της PRO FORMA κατάστασης οικονοµικής θέσης της 31.12.2009 από τη 
διακοπή της συνεργασίας µε τον Οίκο De'Longhi αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσό σε €

Επιδράσεις στην Καθαρή Θέση της 01.01.2009 (ή 31.12.2008)

•  Αναγνώριση εύλογης αξίας µετοχών (Σηµ. 1
α 
) 710.000,00

•  Αναγνώριση παραγώγου επί µετοχών (Σηµ. 1
β
) 2.290.000,00

•  Αναγνώριση αναβαλλόµενου φόρου επί των ανωτέρω (Σηµ. 1
δ
) -563.798,40

•  Επιδράσεις σε έκτακτη πρόβλεψη αναδιάρθρωσης δραστηριότητας (3.2.3.περ.γ) -650.000,00

• Επιδράσεις σε προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού & λοιπές δαπάνες λόγω

διακοπής σύµβασης De'Longhi (§3.2.3.περ.γ)
-418.162,00

Σύνολο (α) 1.368.039,60

Κέρδη  / (ζηµίες) µετά από φόρους περιόδου 01.01.-31.12.2009 (β) 1.434.977,71

Σύνολο επιδράσεων pro forma Καθαρής Θέσης της 31.12.2009 (α) + (β) 2.803.017,31
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(9) Προσαρµογές στους λογαριασµούς των αποτελεσµάτων, βάσει των παραδοχών που αναφέρονται στην 
ενότητα 3.2.3 ανωτέρω. 

Χρήση 2010: 

(15) Μείωση του υπολοίπου των απαιτήσεων κατά πελατών, ώστε σε αυτές να απεικονίζονται µόνο οι 
απαιτήσεις από τις λοιπές δραστηριότητες της µητρικής (πλην της δραστηριότητας De’Longhi). 

(16) Αύξηση των προκαταβολών & λοιπών απαιτήσεων µε το ποσό των επιδράσεων στους λογαριασµούς του 
κεφαλαίου κίνησης και των λειτουργικών αποτελεσµάτων από την αποψίλωση όλων των συναλλαγών της 
δραστηριότητας De’Longhi (προσαρµογή απαιτήσεων – υποχρεώσεων πελατών – προµηθευτών κ.ο.κ.). 

(17) ∆εδοµένης της παραδοχής διακοπής της συνεργασίας µε τον προµηθευτή DE’LONGHI APPLAINCES 
S.R.L., πριν την 01.01.2009, εκτιµήθηκε ότι υφιστάµενος τραπεζικός δανεισµός ύψους €1.000.000, δεν θα 
υπήρχε στις υποχρεώσεις της µητρικής και του οµίλου, καθώς το κεφάλαιο κίνησης (αποθέµατα + απαιτήσεις 
– υποχρεώσεις) της µητρικής δεν θα είχε ανάγκη τέτοιας χρηµατοδότησης αν δεν υφίστατο η συνεργασία µε 
τον προµηθευτή De’Longhi και η έκταση των δραστηριοτήτων που αυτή συνεπαγόταν. 

(18) Η επίδραση στην Καθαρή Θέση της PRO FORMA κατάστασης οικονοµικής θέσης της 31.12.2009 από τη 
διακοπή της συνεργασίας µε τον Οίκο De'Longhi αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσό σε €

Επιδράσεις στην Καθαρή Θέση της 01.01.2009 (ή 31.12.2008)

·   Αναγνώριση εύλογης αξίας µετοχών (Σηµ. 1
α 
) 710.000,00

·   Αναγνώριση παραγώγου επί µετοχών (Σηµ. 1
β
) 2.290.000,00

·   Αναγνώριση αναβαλλόµενου φόρου επί των ανωτέρω (Σηµ. 1
δ
) -563.798,40

·   Επιδράσεις σε έκτακτη πρόβλεψη αναδιάρθρωσης δραστηριότητας (3.2.3.περ.γ) -650.000,00

·  Επιδράσεις σε προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού & λοιπές δαπάνες λόγω

διακοπής σύµβασης De'Longhi (§3.2.3.περ.γ)
-418.162,00

Σύνολο (α) 1.368.039,60

Κέρδη  / (ζηµίες) µετά από φόρους περιόδου 01.01.-31.12.2009 (β) 1.434.977,71

Κέρδη  / (ζηµίες) µετά από φόρους περιόδου 01.01.-31.12.2010 (γ) -466.454,66

Σύνολο επιδράσεων pro forma Καθαρής Θέσης της 31.12.2010 (α) + (β) + (γ) 2.336.562,65

 

(19) Αναστροφή (α) €2.290.000 που αφορά στο κέρδος από την αναγνώριση του παράγωγου 
χρηµατοπιστωτικού µέσου του δικαιώµατος προαιρέσεως πώλησης / αγοράς  στην εύλογη αξία του και (β) 
€710.000 που αφορά στo έσοδο από παραχώρηση goodwill ήτοι στη διαφορά εύλογης αξίας των µετοχών της 
εταιρείας DE’LONGHI KENWOOD HELLAS Α.Ε. που ελήφθησαν από την µητρική, σύµφωνα µε τα όσα 
αναλυτικά αναφέρονται στις ενότητες 2.3 και 3.2.3.περ.β ανωτέρω 

Τα εν λόγω κονδύλια αναγνωρίστηκαν για σκοπούς PRO FORMA ήδη από την 01.01.2009, συνεπώς 
αναστρέφονται για σκοπούς PRO FORMA από τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα της χρήσεως 2010. 

(20) Προσαρµογές στους λογαριασµούς των αποτελεσµάτων, βάσει των παραδοχών που αναφέρονται στην 
ενότητα 3.2.3 ανωτέρω. 

 

5.2 Επίδραση από ενσωµάτωση «Οµίλου ∆ηµητρίου» / Προσαρµογές για σύνταξη PRO 
FORMA Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

(10)  Απεικόνιση του τιµήµατος εξαγοράς του Οµίλου Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ., σύµφωνα µε τα όσα 
αναλυτικά αναφέρονται στις ενότητες 2.1 και 3.2.1. ανωτέρω. 
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(11)  Απεικόνιση υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων από την εξαγορά του Οµίλου Γ.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ., η οποία θεωρήθηκε ότι πραγµατοποιήθηκε την 01.01.2009, σύµφωνα µε τα όσα 
αναλυτικά αναφέρονται στις ενότητες 3.2.1 και 3.2.2. ανωτέρω και αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσό σε €

Υπεραξία εξαγοράς "Οµίλου ∆ηµητρίου", όπως υπολογίστηκε την 14.10.2010 και

αναγνωρίστηκε για σκοπούς pro forma την 01.01.2009 (§3.2.1)
8.007.684,76

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (εµπορικά σήµατα), που αποκτήθηκαν από τον Όµιλο

κατά την εξαγορά (14.10.2010) και αναγνωρίστηκαν για σκοπούς pro forma την

01.01.2009 (§3.2.2)

2.100.000,00

Σύνολο 10.107.684,76

 

(12)  Απεικόνιση αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος διαφοράς εύλογης αξίας άυλων περιουσιακών 
στοιχείων (εµπορικών σηµάτων) που αποκτήθηκαν από τον Όµιλο κατά την εξαγορά (14.10.2010) και 
αναγνωρίστηκαν για σκοπούς PRO FORMA την 01.01.2009 (§3.2.2). 

(13) Συµψηφισµός καθαρής θέσης ενοποιούµενου Οµίλου Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 

(14) Λογαριασµός «∆ιαφορές ενοποίησης PRO FORMA» ο οποίος υπολογίστηκε ως ακολούθως: 

(βλ. σχ. και §3.2.1.) 

Ποσό σε €

Τίµηµα εξαγοράς 18.100.000,00

Υπεραξία εξαγοράς 8.007.684,76

Καθαρή θέση "Οµίλου ∆ηµητρίου", που αναλογεί στους µετόχους της Μητρικής την 

01.01.2009
4.963.995,89

∆ιαφορές ενοποίησης Pro Forma 5.128.319,35
 

5.3 Επίδραση από µη ενσωµάτωση πρώην θυγατρικής Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 

Όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε στην ενότητα 2.2 , η µητρική εταιρεία πώλησε την 14.10.2010 το σύνολο 
των µετοχών της θυγατρικής της εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» την οποία είχε εξαγοράσει την 
29.01.2009. 

Η σύνταξη των PRO FORMA Οικονοµικών καταστάσεων έγινε λαµβάνοντας υπόψη και την παραδοχή ότι η «Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» δεν είχε εξαγοραστεί ποτέ. 

Ακολούθως, παρατίθεται ανάλυση των προσαρµογών που απαιτήθηκαν ώστε να αφαιρεθεί από τις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (πρώην VELL GROUP A.E.) κάθε επίδραση 
από την απόκτηση της θυγατρικής, όπως αυτές περιγράφηκαν στην ενότητα 3.2.4., για τη χρήση 2009 και 
2010: 
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Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Επίδραση από µη ενσωµάτωση Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.

∆ηµοσιευµένες 

οικονοµικές 

καταστάσεις 

Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ.

Εγγραφές 

συµµετοχής από 

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α.Ε.Ε.

Εγγραφές 

ενοποίησης από 

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α.Ε.Ε.

Αποµείωση 

υπεραξίας

Συνολική επίδραση 

από ενσωµάτωση 

Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ. που 

αφαιρέθηκε για 

σκοπούς PRO 

FORMA

Α Β Γ ∆ Α+Β+Γ+∆

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια 106.124,80 106.124,80

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.112,15 2.301.805,25 -850.000,00 1.456.917,40

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 2.450.000,00 -3.300.000,00 850.000,00 0,00

Αναβαλλόµενη απαίτηση φόρου εισοδήµατος 370.000,00 370.000,00

Λοιπές απαιτήσεις 7.242,00 -1.100,00 6.142,00

488.478,95 2.450.000,00 -999.294,75 0,00 1.939.184,20

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 3.034.803,22 3.034.803,22

Πελάτες 1.998.619,05 -30.275,30 1.968.343,75

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 306.415,29 306.415,29

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 246.193,87 -1.365.000,00 -1.118.806,13

5.586.031,43 -1.365.000,00 -30.275,30 0,00 4.190.756,13

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 6.074.510,38 1.085.000,00 -1.029.570,05 0,00 6.129.940,33

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό κεφάλαιο 109.600,00 -109.600,00 0,00

Υπέρ το άρτιο 290.400,00 -290.400,00 0,00

Λοιπά Αποθεµατικά 46.995,82 -22.871,72 24.124,10

Αποτελέσµατα εις νέον -774.597,50 -850.000,00 -575.323,03 -2.199.920,53

Καθαρή θέση που αναλογεί στους µετόχους της Μητρικής -327.601,68 -850.000,00 -998.194,75 0,00 -2.175.796,43

∆ικαιώµατα µειοψηφίας                               -   0,00

Σύνολο καθαρής θέσης -327.601,68 -850.000,00 -998.194,75 0,00 -2.175.796,43

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 13.127,00 13.127,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  & µεταβατικοί 

λογαριασµοί
1.935.000,00 1.935.000,00

13.127,00 1.935.000,00 0,00 0,00 1.948.127,00

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές 2.631.416,68 -30.275,30 2.601.141,38

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 3.407.610,38 3.407.610,38

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 23.891,29 23.891,29

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 326.066,71 -1.100,00 324.966,71

6.388.985,06 0,00 -31.375,30 0,00 6.357.609,76

Σύνολο υποχρεώσεων 6.402.112,06 1.935.000,00 -31.375,30 0,00 8.305.736,76

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 6.074.510,38 1.085.000,00 -1.029.570,05 0,00 6.129.940,33
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Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Επίδραση από µη ενσωµάτωση Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ.

∆ηµοσιευµένες 

οικονοµικές 

καταστάσεις 

Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ.

Αποτελέσµατα 

Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ. περιόδου 

01.01 - 28.01.2009 

που δεν 

ενσωµατώθηκαν

∆ιεταιρικές 

συναλλαγές 

περιόδου 29.01 - 

31.12.2009 που 

απαλείφονται

Αποµείωση 

υπεραξίας 

χρήσως 2009

Συνολική επίδραση 

από ενσωµάτωση 

Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ. που 

αφαιρέθηκε για 

σκοπούς PRO 

FORMA

Α Β Γ ∆ Α+Β+Γ+∆

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 5.317.769,15 -524.920,45 -37.341,59 4.755.507,11

Κόστος Πωλήσεων -3.889.123,58 442.800,95 9.213,99 -3.437.108,64

Μικτά Αποτελέσµατα 1.428.645,57 -82.119,50 -28.127,60 0,00 1.318.398,47

Άλλα έσοδα 157.799,43 -46.100,53 -10.161,37 101.537,53

Έξοδα διαθέσεως & διοικήσεως -2.781.224,71 203.033,25 38.288,97 -2.539.902,49

Άλλα έξοδα -417.264,59 22.453,47 -394.811,12

Σύνολο -1.612.044,30 97.266,69 0,00 0,00 -1.514.777,61

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -182.193,35 17.394,76 -164.798,59

Ζηµίες αποµείωσης υπεραξίας θυγατρικών -850.000,00 -850.000,00

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -1.794.237,65 114.661,45 0,00 -850.000,00 -2.529.576,20

Φόρος εισοδήµατος 379.249,62 -25.469,85 353.779,77

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες)  περιόδου, µετά από φόρους (α) -1.414.988,03 89.191,60 0,00 -850.000,00 -2.175.796,43

Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτες µητρικής -1.414.988,03 89.191,60 0,00 -850.000,00 -2.175.796,43

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας                               -   0,00 0,00 0,00 0,00

-1.414.988,03 89.191,60 0,00 -850.000,00 -2.175.796,43

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα, µετά από φόρους (β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα, µετά από φόρους

(α)+(β)
-1.414.988,03 89.191,60 0,00 -850.000,00 -2.175.796,43

Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτες µητρικής -1.414.988,03 89.191,60 0,00 -850.000,00 -2.175.796,43

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας                               -   0,00 0,00 0,00 0,00

-1.414.988,03 89.191,60 0,00 -850.000,00 -2.175.796,43
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Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Επίδραση από µη ενσωµάτωση Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ.

Εγγραφές 

συµµετοχής στη 

χρήση 2009 από 

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α.Ε.Ε.

Εγγραφές 

προσαρµογής 

τιµήµατος 

εξαγοράς από 

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α.Ε.Ε. της 

09.07.2010

Εγγραφές πώλησης 

θυγατρικής από 

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α.Ε.Ε. της 

14.10.2010

∆ιεταιρικός 

δανεισµός

Συνολική επίδραση 

από ενσωµάτωση 

Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ. που 

αφαιρέθηκε για 

σκοπούς PRO 

FORMA

Α Β Γ ∆ Α+Β+Γ+∆

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια 0,00

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,00

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 2.450.000,00 -1.510.000,00 -940.000,00 0,00

Αναβαλλόµενη απαίτηση φόρου εισοδήµατος 0,00

Λοιπές απαιτήσεις 0,00

2.450.000,00 -1.510.000,00 -940.000,00 0,00 0,00

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 0,00

Πελάτες 0,00

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις -102.000,00 200.210,00 1.000.000,00 1.098.210,00

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα -1.365.000,00 -125.000,00 84.790,00 -1.405.210,00

-1.365.000,00 -227.000,00 285.000,00 1.000.000,00 -307.000,00

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.085.000,00 -1.737.000,00 -655.000,00 1.000.000,00 -307.000,00

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό κεφάλαιο 0,00

Υπέρ το άρτιο 0,00

Λοιπά Αποθεµατικά 0,00

Αποτελέσµατα εις νέον -850.000,00 198.000,00 -655.000,00 -1.307.000,00

Καθαρή θέση που αναλογεί στους µετόχους της -850.000,00 198.000,00 -655.000,00 0,00 -1.307.000,00

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00

Σύνολο καθαρής θέσης -850.000,00 198.000,00 -655.000,00 0,00 -1.307.000,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  & 

µεταβατικοί λογαριασµοί
1.935.000,00 -1.935.000,00 0,00

1.935.000,00 -1.935.000,00 0,00 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές 0,00

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 1.000.000,00 1.000.000,00

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 0,00

Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί 0,00

0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Σύνολο υποχρεώσεων 1.935.000,00 -1.935.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 1.085.000,00 -1.737.000,00 -655.000,00 1.000.000,00 -307.000,00
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Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Επίδραση από µη ενσωµάτωση Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ.

Αποτελέσµατα 

Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ. περιόδου 

01.01 - 14.10.2010 

που ενσωµατώθηκαν 

µέχρι την 

ηµεροµηνία πώλησης 

/ παύσης 

ενσωµάτωσης ***

∆ιεταιρικές 

συναλλαγές 

περιόδου 01.01 - 

14.10.2010 

Επίδραση στα 

αποτελέσµατα 

2010 της 

µητρικής από α) 

προσαρµογή 

τιµήµατος 

εξαγοράς και β) 

από πώληση

Συνολική επίδραση 

από ενσωµάτωση 

Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ. που 

αφαιρέθηκε για 

σκοπούς PRO 

FORMA

Α B Γ Α+Β+Γ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 3.528.936,59 -37.620,84 3.491.315,75

Κόστος Πωλήσεων -2.150.976,82 7.481,91 -2.143.494,91

Μικτά Αποτελέσµατα 1.377.959,77 -30.138,93 0,00 1.347.820,84

Άλλα έσοδα 48.385,31 -7.990,04 198.000,00 238.395,27

Έξοδα διαθέσεως & διοικήσεως -1.917.852,13 38.128,97 -1.879.723,16

Άλλα έξοδα -137.414,79 -137.414,79

Σύνολο -628.921,84 0,00 198.000,00 -430.921,84

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -238.262,94 -238.262,94

Ζηµίες πώλησης συµµετοχών -655.000,00 -655.000,00

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -867.184,78 0,00 -457.000,00 -1.324.184,78

Φόρος εισοδήµατος 0,00

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες)  περιόδου, µετά από φόρους (α) -867.184,78 0,00 -457.000,00 -1.324.184,78

Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτες µητρικής -867.184,78 0,00 -457.000,00 -1.324.184,78

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας                                    -   0,00 0,00 0,00

-867.184,78 0,00 -457.000,00 -1.324.184,78

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα, µετά από φόρους (β) 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα, µετά από φόρους

(α)+(β)
-867.184,78 0,00 -457.000,00 -1.324.184,78

Κατανέµονται σε:

- Ιδιοκτήτες µητρικής -867.184,78 0,00 -457.000,00 -1.324.184,78

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας                                    -   0,00 0,00 0,00

-867.184,78 0,00 -457.000,00 -1.324.184,78

*** Ανέλεγκτες & µη δηµοσιευµένες  
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Επί των ανέλεγκτων pro-forma ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών της Ανώνυµης 
Εταιρείας «Γ. Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών της για τις 
χρήσεις που έληξαν στις 31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα. 

 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποβάλλουµε την 
έκθεσή µας επί των pro forma ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών της Ανώνυµης Εταιρείας 
«Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της οι οποίες 
αποτελούνται από την pro-forma ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης των χρήσεων που έληξαν στις 
31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα, τις pro-forma ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων των 
χρήσεων 2010 και 2009 καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των pro-forma 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. 

Οι pro-forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί στη βάση που περιγράφεται 
στην ενότητα 3 για επεξηγηµατικούς µόνο λόγους και λόγω της φύσης τους παρουσιάζουν µια υποθετική 
κατάσταση και κατά συνέπεια δεν αντιπροσωπεύουν την πραγµατική ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική θέση ή 
τα ενοποιηµένα συνολικά έσοδα της Εταιρείας. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης των pro-forma ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 
πληροφοριών που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 149/30.04.2004). 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης που απαιτείται από το Παράρτηµα ΙΙ στοιχείο 7 του Κανονισµού 
(ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε την κατάλληλη σύνταξη των pro-forma 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. ∆εν είµαστε υπεύθυνοι για την έκφραση οποιασδήποτε 
άλλης γνώµης σχετικά µε τις pro-forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ή σχετικά µε 
οποιαδήποτε από τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξή τους. 

Σε περίπτωση που είχαµε προβεί σε επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαµε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση των 
pro-forma ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, άλλα 
θέµατα µπορεί να είχαν υποπέσει στην αντίληψη µας, τα οποία θα είχαν συµπεριληφθεί στην έκθεσή µας. 

 

∆ιενεργηθείσα εργασία 

Εκτελέσαµε την εργασία µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000 
«Εργασίες ∆ιασφάλισης εκτός Ελέγχων ή Επισκοπήσεων Ιστορικών Οικονοµικών Πληροφοριών». Σχεδιάσαµε 
και διενεργήσαµε την εργασία µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι pro-forma ενοποιηµένες 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί κατάλληλα στη βάση προετοιµασίας που δηλώνεται και ότι 
η βάση αυτή είναι συνεπής µε τις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας. 

Η εργασία µας συνίσταται πρωτίστως στη σύγκριση των µη προσαρµοσµένων οικονοµικών πληροφοριών µε 
τα υποστηρικτικά έγγραφα που περιγράφονται στην ενότητα 3 έχοντας λάβει υπόψη τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τις προσαρµογές και έχοντας συζητήσει τις pro-forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες µε τη διοίκηση της Εταιρείας. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας: 
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α) Οι pro-forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί κατάλληλα στη βάση 
ετοιµασίας που δηλώνεται. 

και 

β) Αυτή η βάση είναι συνεπής µε τις λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζει η Εταιρεία.  

 

Η έκθεσή µας αφορά αποκλειστικά στο σκοπό της έκδοσης µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου υπέρ παλαιών 
µετόχων µε τη διενέργεια δηµόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση δεν είναι 
κατάλληλη για οποιαδήποτε επικράτεια πλην της ελληνικής και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε 
σκοπό εκτός από τον περιγραφόµενο ανωτέρω. ∆εν αποδεχόµαστε δέσµευση ή ευθύνη και αρνούµαστε κάθε 
υποχρέωση προς τρίτους όσον αφορά οποιαδήποτε χρήση της παρούσας εκθέσεως σε σχέση µε οποιαδήποτε 
συναλλαγή και η παρούσα έκθεση αφορά µόνο στη βάση ετοιµασίας των pro-forma ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και δεν επεκτείνεται στην έκφραση οποιασδήποτε άλλης γνώµης σχετικά 
µε τις pro-forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ή σχετικά µε οποιαδήποτε από τα συστατικά τους στοιχεία. 

 

 

 

Αθήνα, 1/8/2011 

 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής  

 

 

 

 

Ευθύµιος Αντωνόπουλος  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 12801 

  

 

ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ 

 


